
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 
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Ὀϊο ρα Ὁγ (οοσίς 



“Ψ᾿ῸἍ 



ἐς ἢ ( 

ὈΙΟ Ζοα Ὀγ (οοσίς 



δι: 
ἀπ τ πα σπα! ἀτι χε] αὐ σητητεπίατῃ 

σα {δε ἄθοίυ ϑϑετίρῥατεβ σῇ {ε ΘΙ ἀπὸ 

γε {δ εδίαπιεπίβ. 

ὕΝΡΕΒ ΤΗῊΗΕ ΕΡΙΤΟΚΒΗΙ͂Ρ ΟΕ 

ΤΗῊΗΕ Εν. ΓΗΛΑΕΙῈ5 ΑὐσύῦϑσϑτυΟϑ ΒΕΙΟΘΘΒ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1ὲττ., 
σγαάκαίε ῥγοέσεον ἡ" ΤΑεοίοσιίςαὶ Ἐπεγεοῥααάϊα «νά δ γν»ιόοίΐες, 

κίον ΤΑεοίοχίεαὶ δερεύεαν, Μειυ Υογά; 

ΑΝῸ 

ΤΗΕ ΕΕν. ΞΒΑΜΌΕΙ, ΚΟΙΓΕῈΘ5 ὈΚΙΝΕΚ, Ὁ.Ὁ., θ.1ΥϑὖΤ.; 
Κερίμς βγονέσεον 97 Ηεόγειυ, Οαογά,; 

ΤΗΕ εν. ΑΙΕΚΕΡ ΡΚΌΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., 

᾿ δοικείένες ἡαείεν 97 ὕκευεν εἰν σοίϊερε, Ὀυνγλανε. 



Ὀϊο Ζρα Ὀγ (οοσίς 



ΤΙ Ἰηπίογηδί οηδί 

(γἰ04] (οπηποηίδΓν 
Οὐ [με Ποίν ϑογίρίιγεβ οἱ {πὸ ΟΙά δηά 

Νον Τοβίδπιοηΐβ 

ΕΒΙΤΟΙΆΒ’ ΡΕΕΕΑΟΓΕ 

Υ͂ ] ἋΗΕΕΕ, δια πον Ῥείοσε ἴῃς Ρυ 0]. τῆδην ΟΟτατηθηίασίςβ, 
νεϊτοὴ ὉΥ Βιτἰϑῇ δηὰ Απησγίοδη αἰνίηθβ, οὗ ἃ ρορυΐας 

ΟΥ Βομλ]εῖοα] οδαγαοῖεσ. 74 Οανόγίάρο Βίδίς “ον 

ελοοῖς, τὴς Τακάδοοζς 70», Βέδίε Οἴασεες ἀπά Ῥγίυαίςε διράδμίς, 

7λε ϑῤεαξζεν»ς Ορηινεμίαγν, Τὰς Ῥοβωίαν Ορνηνεόμία» (ΒΟἢ ΔΗ), 

72. ἈΞ αροείίογ᾽ς Βιδίς, δρᾷ οἴδποσς 5ιπλ} τ 8671 68, ἤᾶνα {ποὶγ 

Βρδοῖδὶ ὑἷδοθ δῃὰ ἱπηροτίδῃηςθ. Βυΐῖ ἴΠῈῪ ἀο ποὶ δηΐεσ ἰηΐο ἴδ 

δεϊὰ οὐ Ουιτῖςδὶ Β:ὈΠ1 4] βο ἢ δε ρ οσουρίοα ὈΥ͂ βΒι οἷ 86γ68 οὗ 
Οοταιτηθηϊατίεβ 88 ἴῃες ἄωγεροίαεείες ὀχερεδίεελες Ἡσρπάδμελ κσι 

Α. ΖΤ'; Ὧε ιειῖο᾽ 5 Αμγᾳρείαεςίες ἐχερεῆσελες Ησαπάδμελ κων 

“ΜΝ. Ζ',;, Μεγεοτβ Αγ εελ-εχεξεήφελεν Κονοποηαν, ΕΙ] δηᾶ 

ἈεἸ 1125. 85 Θέδῥελον Ορνιριοία»,, δεν ἠας ΑἹ. 7'; Ἰιδηρο᾿ 5 

ΖΤΑεοὐορίεολ- λον οεοῖες Βιδομυεγξ,; Νονδοκ᾽ 8 σπάξονενεορίαν 

ξωρε ΑΙ. Ζ' ; Ἠο]ιζιλδηη᾽ 5 ἥΠαπάξονρμσμίαν σι Δι 7: ϑενοτγδὶ 

οὔ {1πε868 βανα Ὀδεη ἰγαηβαϊθά, δἀϊτθά, δηὰ ἴῃ βοῦης Ἵδϑεβ δη]δγρθα 

δηά δἀαρίοά, ἴοσ τῃ6 ἘΠ ρ]15}:-ϑρεακίηρ Ρυ]ο ; οΟἴποῖβ τα ἴῃ 

ῬΙΟΟΟ658 οὗ ἰγδῃβιαἰίοη. Βιιϊΐξ Ὧ0 σογγεβροηαίϊηρ 86 γῖ68 ὉΥῚ ΒΒ. Ἰ5ἢ 

ΟΥ Απηοσίοδῃ αἀἰνίη65 Ὧ85 ὨΠΠΟγο Ὀδθη ργοάυοοά. Ὑὴδ ΜΑΥ [88 
Ῥδε ῥγεραγθᾷ ὉΥ βρθοΐδὶ (οτωτηθηϊατίθβ ὉῪῚ Ομογης, ΕἸ]ἰοοῖῖ, 

Καιίβοι, Τὰρδιίοοῖ, Ῥεσονπε, εβίοοιϊξ, δῃα οἵἴδμιοσβ; δηὰ [6 

εἶπια [48 οοπιθ, ἰπ [6 Ἰυάρτηεης ὈΓ τῆς ῥτοϊεοΐοιβ οὗ 18 δηΐεγ- 
Ῥτίβε, ἤθη ἰδ 18. ῥσδοιί δα ἴο οομιίης Βτὶ ἰϑῃ δηὰ Αὐλεγΐοδῃ 

Βοῃοϊατς ἴῃ τῇς γιοάυοοη οὗὁὨἨἁ ἠ 8 οτίτίοαὶ, σουρσθῃθηβῖνε 

ΟὐουπητηθητατΥ ἔπδῖ 111 θα αργθαβὲ οὗ ταοάδσῃ Οἱ Ὀ]1οδ] ϑομοϊδυβῃὶρ, 

δηά ἰὴ ἃ τωθῆβυσε ἰεδὰ 115 νδῃ. 



ΤῊΕΞ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

Μέεβοῖβ. Ομαγ]65 ϑουϊ ηοτ᾽ 5 ϑοὴβ οὗ Νὲνν Ὑοῦκ, δαπὰ Μεββιβ. 

Τ. ἃ Τ. ΟἸΙαγκ οἵ Ἑάϊπυτγρῃ, ργόροβα ἴο ρυ] βὴ δυςῇ ἃ 586Γ168 

οἵ Οοιητηδηϊασίοβ οὐ ἴῃς ΟἹὰ δηὰ Νὸν Τοβίδηγθηῖβ, ὑπάοσ τῃ6 

οαὐϊτοσβὶρ οὗ Ῥγοί. Γ. Α. ΒΕισΟ5, ὮὉ.Ὁ., Ὁ.1ὲπ|, ἴθ Απιογίοα, ἀπά 

οὗ Ῥτοΐ. 5. Ε. ὈΕΙΝΕΕ, Ὁ.Ὁ., Π.1μἱτ|, ἕο ἴδε ΟἹὰ Τεκίδπιθηῖ, δὰ 

τε εν. ΑἸΕΒΕΡ ΡΕΌΜΜΕΕ, Ὁ.Ὁ., ἔος ἴδε Νεν Ταβίδηεηΐ, ἰῃ 

Οατοαὶ Βυϊαίη. 

ΤὨς Οοχησηθηϊασίθϑ νν 1] ὈῈ 1 ΤοΓη δ. ΟὨδ] δηὰ ᾿ηϊεῖ- σοη  ἐββί οηδὶ, 

δὰ ν}}} ὈῈ τες οπὶ ροϊδηγῖοαὶ δηᾶ δοοοβϑίαϑιῖὶςαὶ Οἷα. ΤΏΘΥ 
Μ}}} Ὅ6 Ὀαβδὰ ὕροῦ ἃ ᾿πογουσῇἢ οὐ ἰο] βίυαν οὗ ἴῃς οτἰρίπδὶ ἰοχὶβ 

οἵ τῆς ΒίΌ]6, δῃὰ ὑροῃ οτἰ τἰςαὶ τρϑῖῃοάβ οἵ ἰῃητογργοίδιίοη. ΤΠΕΥ 

816 ἀεκίρηοα ΤΠ ΘΗ ἰοῦ βιυάεηῖβ δῃηὰ οἰθγργιηθη, δηὰ Μ1}} Ὅς 

στ το ἰῃ ἃ οοπηραοῖ βῖγῖε. Εδοῖ Ὀοοῖκ Μ1}} Ὀς ργεοθάθα ὮΥ δὴ 

Ιηἰτοάἀυοιίοη, διδῖίηρ, [Π6 ταβι} 15 οἵ οὐ ἰοἰβαλ ἃρο ἱϊ, δηὰ ἀΐδουδβ8- 

ἱῃρ ἱμυραγῖα! γ ἴῃς αυεβιίοηβ 511}} τεπηδίηἴηρ ορεῆ. ὙὍὙῇε ἀείαὶϊβ 

οὗ οτἰτἰοίδια νν}}} ἀρρεασγ ἴῃ τΠοὶγ ῬσΟΡοσ ῥἷδοα ἰπ ἴῃς Ὀοὰγ οὗ ἴδ 

ΟὐοταπθηϊδεΥ. ἙδοΟἢ βθοϊΐοη οὗ ἴῃ6 Τεχῖ Μ}}} Ὀς ἱπίτοαυςοάᾶ 
ΜΙ ἃ Ργαρῆσαβθ, ΟΥ̓ ΒυΠΩΠΊΔΙΥ οὗ οοηΐοηβ. Τδομηΐοαὶ ἀείαὶβ 
οὗ ἰοχίυα] δηὰ ρῃ]]οϊορίοαὶ οτἰἰοἰϑὰ Μ}}}, 88. ἃ τυῖς, Ὀς Κερὶ 
ἀἰβείηςξ ἔτοπὶ τηδῖίοσ οὗ ἃ ἸΏοτα ρϑησγαὶ Ἵμπαγδοῖοσ ; δηὰ ἴῃ ἴδα 

ΟΙὰ Ταβιαηθηὶ ἴῃ6 δχαροῖῖοδὶ Ὡοῖεβ ν1}} Ὅ6 ΔΙΤδηρΘα, 85 (ὯΓ 88 

ΡΟΞΒΙ ΌΪ6, 50 85 ἴο Ὀ6 βεσνί θα ]α ἰοὸ βιυἀθηῖβ ποῖ δοαιδίηϊοα νυ ἱτἢ 

Ἡδεῦτον. Τῆς Ηἰβίοσυ οἵ [ηϊογργεϊδίίοη οὗ ἴῃς Βοοῖκβ ν1}} θὲ 
ἀθαὶὶ ἢ, δὴ ὨδΟΌβΒΑσΥ, ἴῃ ἴῃς Ιηϊτοάυοίίοηβ, νυ ἢ οὐ τ δ] 

ποῖϊςα68 οἵ [ἢ τηοβῖ ᾿πηροτγίδηϊ ᾿ἰτογαΐυτα οὗ ἴῃς βϑυῦ᾽εοῖ. Ἠ]βιοσίοδὶ 

δηὰ Ατομδοοϊορίοδὶ αυσβιίοηβ, 85 Ὑγ6}} 88 αιεβίίοηβ οἵ Β᾽ Ὁ]1οδὶ 

ὙΒΘΟΪΟΕΥ, ἅττα ἱποϊυάδα ἴῃ ἴῃς Ρ͵δῃ οἵ ἴπε (οιρτηδηίαγίθβ, Ὀυϊ 
ποῖ Ῥιδοῖίοδὶ οὐ Ηουη]δῖοδὶ Εχοραβίὶβ. ὙὍὨδ Μοϊυμηθβ Μ|}} οοῦ- 
δβιϊταϊς ἃ υῃϊέοτπι ϑεγίεβ. 



έν οὐ ποθ σον 

τσασσοτεσ τοκασας ακασσι ὑππορσκοσσαστσς πουτοσαττουε στρ το. ποτ σσροζοτοσς- πριν ποτε τπσοττω πγασττο τα τος σωνσε τ στους 

Το [πίογπδίίοπα! ΟΥἰ04] (Οπιπιο Π ΔΓ 

ΑἈΚΒΑΝΟΘΈΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟᾺΒ5 

ΤῊΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΒΙ5Ξ. Τῆς Κδν. ΤΟῊΝ 5ΚΊΝΝΕΕ, Ὁ. Ὁ., Ῥτίποῖραὶ δπά Ῥτοΐεββου οἱ 

ΟΙὰ Τεβίαπιθπὶ 1δηριαρο δπὰ Γἀϊογαίατε, Οο]]ερα οἱ Ῥγεβγιογίδῃ Ομ υγοῦ 
οἱ Ἑπρδηά, (απιρτίάρο, Επρ]αηᾶ, [Νου Κεαάγ. 

Εχοῦυβ. Τῆς δον. Α. Ε. 85. ΚΈΝΝΕγΥ, Ὦ.Ὁ., Ῥγοίδβδϑου. οὗ Ηξδγενν, 
Ὁ ἰνετγβιιν οὐ δ᾿ υγρῃ. 

κενιτιουδβ. 1. Ἐ᾿ ὅΤΈΝνινο, Μ.Δ., Ἐξ ον οἵ Ὑν δάμαπι (ο]] σε, Οχίοτά. 

ΝυΜΒΕΗΒ. Τῆς δον. 6. ΒύυσηαΑΝΑΝ ΟΚΑΥ, ).Ὁ., Ῥτοίεββογ οἵ Ηδθθτγεν, 
Μδηβῆοϊά (ο]]ερε, Οχίοτγά. [νοτυ Κεαάν. 

ὈΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥΎΥ. Τῆς Κεν. 85. ΚΕ. θκινεκ, ἢ.Ὁ., Π.1πι., Κορία5 Ῥτο- 
ἔδββου οἱ Ἡεῦτγεν, Οχίοσά, [οι Κεαάν. 

νοβϑηυᾷκ. Τῆς δν. ΟΕΟΚΟΕ ΑΡΑΜ ὅΜΙΤΗ, Π.Ὁ)., 11,.Ὁ., Ῥτοΐεββοσ οὗ 
Ἡδεῦτενν, {Ππἰτεὰ Ετες Ομαγοῦ ΓΟ] ]ερς, ΟἸαβρονν. 

ϑυραξϑ. τῆς δεν. ΟΕΈΟΚΟΕ ΜΌΟΒΕ, Ὠ.., 101,.})., Ῥτοίεββοσυ οὗ ΤἜΘοΪ- 
ΟΣΥ, Ηδγνατγὰ {Ππἰνεγϑίτν, (απ σε, Μα55. [νου Κεαάν. 

δάανμυει. Τῇοε εν. Η. Ῥ. ὅμι:τη, Π.Ὁ., Ῥτοίδββογ οἵ Οἱ Τεβέαπιοπε 
1 ἰτετάῖυγε ἀπὰ Ηϊ βίου οἱ Κεϊρίοη, Μεαάν!)]ε, Ρα. [Δ νοτυ Κεαάν. 

ΚΙΝΩαβ. Τῇῆοε δεν. ΕΚΑΝΟΙΒ ΒΚΟΥ͂Ν, Π.ἢ., Π.Τὐτε., Π1,.})., Ῥτοβίδηξ 
Δηα Ῥτοίθβδβου οἱ Ηξεθτον δηὰ (ορπαίθ Γδηριαραβ, ἰΠπίοη ὙΤΠδοϊορίςαὶ 
ϑΘεπλίπατυ, Νανν Ὑουκ (ιν. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΘ. Τῆς εν. ΕΡΥΤΑΚΡ Ἱ,. ΟκΤΙ5, Ὠ.Ώ., Ῥτοΐξδβοσ οἵ 
Ἡερτενν, γα]ε ὕπἰνεγβίγ, Νενν Ηδνεπ, σοππ. ΓΝ ου Κεαάγ. 

ΕΖΗ͂Α ΑΝΌ ΝΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆε ον. 1. ΒΑΤΤΕΝ, ΡΗ. Ὁ., Ὁ. Ὁ., Ἐδεῖοσ 
οἔ 81. Μαγκ᾽β Οβύυγοι, Νενν Ὑογκ ΟἸτγ, βοπιειίπια Ῥχγοΐεββοσ οἵ Ηδεῦτεν, 
Ρ. Ε. Τὶνίηἱεγ ϑοῆοοὶ, ΡΒ ΔΙ ρμΐδ. 

ΡΒΑΙΜ5. Τῇοε δεν. (ηΆ5. ἃ. Βκιοσβ, ἢ.Ὁ., ΤΠ). 1π|., σταάσαί ες Γτο- 
ἔεββοτ οἵ Ὑπεοϊορίοαὶ Ἐπογοϊορεεάϊα ἀπά ϑυπιθο ἶοβ, {Ππίοπ ΤὨεβοϊορίοδι 
Βεπιίηατυ, Νεν ὙὝοσκ. [2 νοἷς. Δοτο Κεααῖνν 

ῬΒΟΝΕΒΒΒ. Τῆς Κεν. Ὁ. Ἡ. Του, Ὁ.., 11,.}Ὁ., Ῥτοΐεββθοσγ οὗ Ἡεῦτγεν, 
Ἡαγναγὰ {Ππἰνεγϑίτυ, (απιρτίάρε, Μα85. [νον Κεαάν. 

Ν0Β. Τῆε Ἐεν. 5. Ε. Ὅκινεκ, Π.Ὁ., Π.1ήπε., Ἐερίαβ Ῥτγοΐβββθοσ οἵ Ηδ6- 
γον, Οχέοσά. 



ΎῪΤΗῈΕ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ 

ΙΒΑΙΑΗ. (μαδαρβ. '-ΧΧΧΙΧ. Τὸ Ἐεν. α. Βύσβαναν Οβαὺῦ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοίεξεοσ οἱ Ηεῦστεν, Μαηϑββεϊὰ (ζο]]ερςε, Οχίοσζά. 

ΙΒΑΙΑΗ. (μδρβ. ΧΙ ΙΧΥῚ. Τῆς εν. Α. 5. ῬΕΑΚΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., θεδῃ 
οἱ τὰς ὙΠπεοϊορίοαὶ Εδουϊν οὗ τὰς Μιςοιοτία {πἰνετοῖν δπὰ Ῥγοίεβϑοσ οὗ 
ΒΙΌ] ςΑ] Εχερεβῖ5 ἴῃ (ῃς [Πηϊνετϑίν οἱ Μαπομεβίοσ, Επρίαπά. 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. Τῆς Κεν. Α. Ε. ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ, Ὁ. Ὁ., Πεδῃ οἵ ΕἸῪ, βοπιεϊίσως 
Ἀεσίυ5 Ῥσοΐεββοσ οἵ Ἡεῦτεν, (αδτηῦτίάρε, Ἐπρδπά. 

ΕΖεκιει. Τῆς Ἐεν. α. Α. ΟΟΟΚΕ, Μ.Α., Οτίεὶ Ῥσχοίεςβοσ οὗ ἴῃς [ηίετγ- 
Ῥερίμμοα οἵ Ηοἱγ ϑοτγίριυτγε, {πἰνεγϑὶιν οὗ Οχέοσά, δπὰ ἴῃς ἕδν. ΟὈΗΑΆΓΕΒ5 Ε. 
ὕΚΝΕΥ, Ὠ. με, διὸ δηὰ 1βοΐαγοσ ἰὴ Ηδῦτον, 51. [Ομ 5 (ο]]ερε, Οχίοσά. 

ΌΑΝΙΕΙ. Τῆς Ἐπεν. ΤΟΗΝ Ρ. ΡΕΤΕΕΒ, ΡΒ. Ὁ., Π.Ὁ., βοσηεϊίπις Ῥτοίςββου 
οἵ Ηεῦτεν, Ῥ. Ἐ. ᾿ἰνίην ϑομοοῖ, Ῥ δε ρἢΐα, πον Ἐξοῖοσ οὐ ϑ8ιῖ. 
Μίομαοὶ᾽5 Ομυτοῖ, Νον Ὑοσὶς (ἰϊγ. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ ΗΟΞΕΑ. ΥΥ. Ε. Ηκλκρξεκ, Ρἢ.Ὁ., 1.1,.}., βοπιείΐπις Ῥσαδβδὶ- 
ἀεηῖ οὗ τπε {7πἰνετβιιγ οὗ ὉΒίοαρο, ΠῚ ποῖβ. [σιν Κεαάνγ. 

ΜΙΟΑΗ ΤΟ ΗΑΟΘΟΑΙ. Ρτχοί. ἴοην Ῥ. ΘΜΊ:ΤῊ, {πίνεγϑιυ οὐ (Πίοαρο; 
Ῥτοί. ΟΗΑἈ1Ε5 Ρ. ΕἌΆΟΝΑΝΙ, Ὁ.Ὁ., ὕπίοηυ ὙΤΒδο]ορίςαὶ ϑεπλίπαγγ, Ναὸν 
Ὑοτκ; Ὗ. Ηαυεβ ακῦ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ἑάϊῖον οὐ 7Δε 7μάερεπάεηί, Ν 
Υοετκ ; Ῥγοί. ᾿σττὉ5 Α. ΒΕΚΨΜΈΕΚ. [Ππίοη ὙΠπεοϊορίοαὶ ϑεπιίπασυ, Νεὸν Ὑοσῖο, 
δηὰ Ῥχοί. Η. α. Μιτοηεξι, Ὁ.}., Βοβίου [᾽ηἱνεγϑίίγ. 

ΖΕΟΗΑΒΙΑΗ ΤΟ οΟΝΑΗ. Ρτοί. Η. Ο. Μιτοηξι,, Π.Ὁ., Ῥχοΐί. οηὴν 
Ῥ, ΘΜΙΤῊ δηὰ Ρχοΐ. 1. Α. ΒΕΨΕΞ. 

ΕΒΘΤΗΕΗ͂. Τῆς Ἐεν. 1,. Β. ῬΑΤΟΝ, Ρἢ.ὮὉ., Ῥτοίεββϑοσ οὗ ΗἩθῦτεν, Ἡδτγί- 
ἑοσὰ Τῆθοϊορίοαὶ ϑεπιίπαγγ. [Νουὺ Κεαὰγ. 

ΕΟΟΙΕΘΒΙΑΒΘΤΕΘΒ. τοί. ΟΕοΚ ΟΕ Α. Βακτον, Ρἢ. Ὦ., Ῥγοΐεβξβοσ οἵ ΒΙιὈϊ}- 
«αὶ 1ἰϊεγαῖατε, ΒΥγη Μανγ (ο]]ερε, ΡΔ. [Δ οιν ΑΙ εαδν. 

Ευτη, ΞΟΝΟα ΟΕ ΞΒΟΝΟΒ ΑΝΌ ᾿ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΈΒ. Εεν. ΟΗΑΒΙΕΒΑ. 

Βειοοβ, Ὠ.Ὁ., θ.1μιι., σταάυδις Ῥγοΐεββογ οὐ ὙΠεοϊορίοαὶ Ἐπογοϊορεαϊα 
δηα ϑυπιρο]ῖςβ, πίοη Τ βεοϊορίςαὶ δεπιίπαγυ, Νεν Ὑοσκ. 

ΤΗ͂Ε ΝΕᾺΥ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

8τ. ΜΑΤΤΗΕΝν,. Τῆς εν. πτούσηβυ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., διὸ δηὰ 
Ἰμοϊατον ἰπ ΤὨΘΟΙΟΩΥ δηθὰ Ἠεῦτγεν,, Εχεῖοσ σο]]ερε, Οχίοσά. [νοι Κεαάν. 

8Τ. ΜΑΗ͂Κ. Ἐεν. Ε. Ρ. σουτρ, Ὁ... βοπιειΐηις Ῥγοΐδββϑοσ οὗ Νὸνν Τεβῖδ-. 
ταθηῖ 1ἰτεγαΐυτε, Ρ. Ε. Ὠϊνίπιν ϑομοοὶ, ῬΠΣ δά] ΐα, ἔνοιυ Κεαάν. 

δτι ιυκε. Τῆς εν. ΑἸΕΕΕΌ ΡΙΜΜΕΚ, Ὁ.)., δοτρεϊΐπια Μαξῖεσ οἵ 
Τηϊνεγϑιιυ ΟοἸ]εσζε, θυσθδπι. [ιν Κεαάγ. 



ΤῊΗΚ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΘΞΤ. ΟΗΝ. Τῇοε εν ον. ΙΟῊΝ ΗΈΝΕΥ ΒΕΚΝΆΚΡ, Π.Ὁ., θεδη οὗ ϑ8ι. 
Ῥαισγίοκ᾽ 5 δηὰ 1,βοΐυσου ἴῃ Ὀἰνίηἱίγ, {Ππἰνουβὶυ οὐ Ὀυδ]ίη. 

ΜΑΒΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙΒ. ΤῇεἊε δν. ΠΠΙΑΜ ϑάνθαυ, Ὠ.Ὁ., 
1.1,.7)., Τὰν Μαγραγεὶ Ῥγοΐθββου οἵ ᾿Ὠϊνίηϊγ, Οχίοσα, απὰ πε Κδν. ΜΝ ῚΙ.- 
τουσΗβΥ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εϑιον ἀπ 1 δοΐαγοσ ἴῃ Ὀἰνὶ πὶ ν απ Ἡθθτγονν, 
Ἐχοίοσ (Ὁ ]]ερο, Οχίογα, 

ΑΟΤΘΒ. Τῆς εν. Ο. Η. Τύκνεκ, Ὁ.Ὁ., Ἐξ ον οὗ Μαράβδιεπ (ο]]ερε, 
Οχίοτά, δπὰ τη Ἂν. Η. Ν. ΒΑΤῈ, Μ.Α., Ἐχαπιηηΐηρς Ομαρίαίπ τὸ τπ6 
Βίββορ οὗ [οπάοῃ. 

ΒΟΜΑΝΒ. ΤῇοεἪ εν. Δ ΊΣΠΙΑΜ ΘΆΝΌΑΥ, Π,.., 1.1,.}., Τὰν Μαγραγοῖ 
Ῥτοίβββοσ οἵ Ὀϊνίηἰ απᾶ σαποη οἵ Ομγῖϑὲ Ομυτοῃ, Οχίογτα, απὰ τῃ6 Κδν. 
Α. Ο. ἩΕΑΡΙΑΜ, Μ.Α., .}., Ῥυίποῖραὶ οἱ Κιηρ᾽β (ο]]ερε, οπάοῃ. 

[νοτυ Ἀεαάγ. 

ΟΟΗΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆε Εἰρμὶ δεν. ΑΒΟΘΗ. ΟΒΕΚΎΒΟΝ, Ὁ. Ὦ., 11... Ὁ., Ιοτὰ 
Βίβῃορ οὗ Ἐχοίθσ, 6 δν. ΑἸΕΕΕΡ ΡΚΌΜΜΕΕ, Π.Ὁ., δηὰ ΠΑΒΟΝ ὙΝΑΚΚΕΚ, 
Ώ.})., Τπεβοϊορίοαὶ Ταυΐοτ ἴῃ τπ6 {ηϊνουβιν οὗ Πυγῆδπι. 

ΘΑΙΑΤΙΑΝΘ5. Τῆς ον. ΕΚΝΕΘΥ Ὁ. ΒΌΚΤΟΝ, Π.Ὦ., Ῥτγοΐδβϑοσ οὗ Νενν 
Τεβίδτηεπὶ 1 ἰτεγαΐαυσε, { ηἰνουϑιυ οἵ ΟΠίσαρο. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΒΘ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΘΙΑΝΒ. Τῆς δν. Τ. Κ. ΑΒΒοΤΊ, Β.},, 
Ῥ.Ιάιε,, βοτηειίπια Ῥτγοίθβϑοσ οὐ ΒὶὈ] 1.8] Οὐςεῖς, Τυϊηϊν ΟΟ]]ε ρα, ΠῈΡ] πη, ποὺ 
ΤΑΌταγίδη οὗ τη 6 58πι8. [νοτυ Κεαάν. 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒΘ ΑΝΌ ΡΗΪΣΕΜΟΝ. Τῆς ἴεν. ΜΑΕΥΙΝ ΚΕ. ΨΊΙΝΟΕΝΊ, 
Ὦ. Ὁ., Ῥτοΐεϑββοσ οἵ ΒΙθ]ἰοαί 1ἱϊογαίαγε, ὕὐ πίοη ΤΒεοϊορίοαὶ ϑοπιίπατυ, Νενν 
Υοσκ Οἴιγ. [Δ οτυ Κεαάνγ. 

ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ5. Τῆς εν. ΤΑΜῈ5 Ε. ΕΆΑΜΕ, Μ.Α., Ῥχγοΐεββοσ οὗ 
ΒΙὈ]ἰοα] ΤΠθοϊορΥ, ὕπίοπη ὙΠΘΟΪΟρΊοΑ] ϑεπιίπαγυ, Νὰνν Υοσῖ. 

ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΗΑΙ. ΕΡΙ5ΤΙΕ5. Τῆς εν. ΑΙ ΤΕΚ Τοσκ, ΠὨ.Ώ., ΝΝαγάξη 
οἱ ΚοῦΙα ΘΟ] εκ α δηὰ Ῥσγοίεββοσ οἵ Εχερεβίβ, Οχίοσά. 

ΗΕΒΗΕνν5. τῇδ εν. Α. ΝΑΙΕΆΝΕ, Μ.Α.., Ρτγοΐεββοσ οἵ Ηξεργον ἴῃ Κίηρ᾽ 5 
ΟοΙΙερε, Τοπάοη. 

5Τ. ΚΑΜΕΒ. Τῆς Εεν. ΤΑΜῈ5 Η. ΕΟρεβ, Π.)., Βυββεὺ ῬγοΐβϑἝϑβοσ οἵ Νδνν 
Τεβίαπιθης Οὐἰτἰοἴβηι ἰη Ἡδγναγά {Πηἰνογβίν. 

ΡΕΤΕΗ ΑΝΌ υυῦξ. Το Ἐδν. ΟΗΑΕΙ 5 ΒΙΟΟ, Π.}., βοπιθεπιθ Εσδρα 
Ῥτοίεβϑβοσ οἵ Ἐσςοϊθβίαβιίοαὶ Η βίου δηᾶ δηοη οἵ (ηγίδὲ σμύτγοη, Οχίοτσά. 

[νοτυ Κεαάνγ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕΒΘ ΟΕ 5Τ. ΟηΝ. Τῆς Εεν. Ε. Α. ΒΕΟΟΚΕ, Β.)., ἘΈΠονν 
αὐὰ Τὐνί πὶ ΓΙ ΘοϊΌΓΕΥ ἴῃ Κίηρ᾽5 ΟΟ]]ερο, (διατί άρα. 

ΒΕΝΕΊΑΤΙΟΝ. Τῆς δεν. ΕΟΒΕΚΊ Η. ΠΉΑΚΙΕ5, Μ.Α., ὉΏ.., βοπιθίϊπηθ 
Ῥτοΐθβξοσ οἱ ΒΙὈ] οὶ ατσεεὶ ἴῃ τμ6 Τ᾽ ἰνεγβὶτν οἵ Θυ]ίη. 





ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ Γ(ΗΚΟΝΙΓΓΚῈΘ5 



Ὀϊο Ζρα Ὀγ (οοσίς 



ΤΗΕ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

Α 

ΟΕΙΤΙΓΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, 

ΓΠΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 

ΤῊΝ ΒΟΟΚΝ ΟΚ ΟἨΒΟΝΙΟΠΕΝ 

ΒΥ͂ 

ΕἘΠΝΑΚῸ ΓΕΨΡῚ5 ΟΥΚΤΙΒ, Ρη.Ὁ., Ὁ.Ὁ. 

ῬΕΟΕΕΒΒΘΟΒ ΟΕ ΤΗΕ ἨΕΒΕΚΕΝ ΓΑΝΟΌΛΟΕ ΑΝῸ ΠΤΕΚΑΤΌΞΚΕΊΙΝ ΤΗΞ 

ὈΙΝΙΝΙΤῪ ΒΟΗΟΟΙ, ΟΕ ΥΑΙΕ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ 

ἈΝῸ 

ΑΙΒΕΕΤ ΑἸΟΝΖΟ ΜΑΏΒΕΝ, Ρη.Ὦ. 

ῬΑΒΤΟΒ ΟΕ ΤΗῈ ΕἸΒΚΒΤ ΟΟΝΟΚΕΟΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΗΚΟΗ ΑΤ 

ΝΕΝΒΌΚΟΗ, ΝΟΥ 

ὑνιν ἘΚ θδιτῪ 

Θε ΓαΡ αν “1 γον δὰ 

ΝΕῊ ΥΟΚΚ 

ΟΗΑΚΙῈΒ5 ΒΟΚΙΒΝΕΒ᾽Β 50Ν5 

1910 



ΟΟΡΥΒΙΟΗΤ, τοῖο, ΒΥ 

ΟΗΑΒΚΙΕΒ ΒΟΚΙΒΝΕΒ᾽Θ 50Ν5 

Ῥυδιδμεὰ Τυης, τοτὸ 



Το 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΨΙΒΝΕΞ ΒΑΟΟΝ 

ἙΒΞΑΝΚ ΟΗΠΑΜΒΕΕΙΑΑΙΝ ΡΟΒΤΕΚ 

ἈΝῸ 

ΨΙΓΓΙΘΒΤΟΝ ΜΑΙΚΕΚΞΝ 

ΟΡ ΤΗῈ 

ἙΑΟΌΓΙΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΥΑΙῈ ὈΙΝΙΝΙΤΥ 56ΟΗΟΟῚ, 

ΤΗΙΒ ΨΟΞΚΚ 15 ΘΕΡΙΟΑΤΕ. ΙΝ 

ΒΕΟΟΟΝΊΤΙΟΝ ΟΕ ΑΕΕΒΕΓΟΤΙΟΝΑΤΕ ΟΟΜΒΑΌΕΒΕΙΡ 

ὈΌΞΕΙΝΟ ΜΑΝῪ ΥὙΕΑΕΒΕΒ5 



Ὀϊο Ζρα Ὀγ (οοσίς 



ῬΡΕΚΕΕΡΑΓΕ 

15 Οομηπηθηΐδγυ 85 Ὀεεη ργεραγεά τοί 1685 ἴοσ ἴδε γεδάθγβ 
οὗ (Ὠε Κενίβεα νεγβίοη οὗ [Ὡς ΕΠ] 15}: ΒΙ0]6 ἰμδη ἴογ (ῃοβε 
οὗ (δε Ηεργεν Τεχί. Ἡδῦγεν ψογάβ, 1 5 ἔγιθ, ἀρρθᾶγ δὲ 

ἰπλθ5 ἴῃ ἴῃς πχαίῃ σοιηπηεπί. ΤΉΕΥ ἢανα Ὀθθη ἔγεαυθην ἱπίτγο- 
ἀυςεά ἴο ᾿Π]Πυβίταίϊε (με οτὶρίπ οἵ ἀἰβεγεηΐ γεδαπρβ ἀγίβίησ [Ὠγουρἢ 
ἃ 5100] τὶ Ὑ οὗ Ἰεϊίεγβ; (Βδῃ {ἢ εἰγ ἴογοα 15 οἶθαγ ψὶῃουϊ ἃ Κπον]εάρα 
οἵ ἰῃἢε ἰδηρυαρε. ὙΒΟΥ 4ἴ5ο ἄρρεᾶγ ἱῃ ςοῃηδοίίοη Ψ]Ὼ ςεγίαίῃ 

δεμθδϊορίεβ, ποίδ ον ἰμοβα οὗ τ (ἢ. ΝἼΙ, ΝΊΠ, νμεγε ψῆβουΐ 
τῃεῖγ ἱπισοἀυςοη οτςα] σοτησηθηΐ ψουϊὰ θὲ ἱπηροββϑῖθ]6. ἘΠ5ε- 

ψΒΕΓα ἰηῃ ἱρπιογίηρ ἴμδπὶ ἴῃς τεδογ ὑπδοσυαϊηίοα ἢ} Ηδῦγενν Μ1}} 
Βηά (με σοτητηδηΐ οἶδαγ [που ρΡἢ 1655 ΔΠΊΡ]6. 
Τῆς ΒοοΚκβ οὗ (βγοηίοϊεβ ἅγε βϑεοοηάδσυ; (Π6Ὺ ἃγε οὗ ἰπίογεϑε 

ΤΔΙΉΪΥ ΤΠγουρῇ [86 ΠΕ νἱενν Ὡς ἢ (ΠΘῪ ρῖνε οἵ Ι5γϑ6]᾽5 ῃβίοσυ 
φομηραγεα στ (86 ΘαγΠοΓ παγταϊνεβ. ΤῊΪ5 ἕδος 85 Ὀδθῃ ςοη- 
ΒΔ ΠΕ Καρί ἰπ τὐϊμα ἰπ (6 ῥγεραγδίίοη οἱ 1ῃ:ϊ}8 (οπηπηεηίδγυ. 
Ὁεγίδίη γεδάθγϑ γ71}}} ἀου Ὀ.1685 ἔεεὶ [πΠδΐ σοπο] 5ἰοη5 ἴῃ ἀεί: }5 ΞΒῃου ά 
Βαᾶνε θβεῃ ρίνθῃ ἢ τπηογα ἀορτηδίβηι ἀπηὰ (μὲ (ΠῈΣ ψογὰ ““ρτγοῦ- 
ΔΌΪγ᾽ 5δ8ου α [685 οἴΐβη οσσυγ. Βαΐ ἀρουΐ πηδην τηδίίεγβ οὗ ἀεἰδῖ] 
Ι1 πὶ ἔαγ ἔγοπι ςεγίδίη, δ που 1 πᾶνε πὸ ἀουθί οἵ ἴῃς ρεπογαὶ 

Β͵ϑἰογίςδὶ, οὐ γαίῃ ὑπ ἰβίογὶςδὶ, ομαγαςίοσ οὗ Ὁ γοηΐς]θ8. 1 ᾶνα 

αἰτηεά 4150 ἴο πλαῖε [86 οΚ σοπηργεμεηβῖνε ἴῃ ρίνίηρς (ἢ 6 ορὶπίοῃβ 
οἵ οἴδεῖβ. 

Ιη τερατά ἴο [πε 1ΠᾺ} γᾶ ΓῪ βιγυςίαγε οἱ τ δηα 2 (ῃγοηίοἶεβ 1 σαπποῖ 

ΟΠ ]ονν (Π6 νίενν οὗ ἴῇοβε ψο τεραγὰ (6 δυΐμον (Ὠγουρμουΐ 85 ἃ 
ΤΆΕΓΕ ΠςΟρΡΥ βὲ, μογ γεῖ οὗ (ῃἢο86 ψῃο Βο]ά μα ἀρατί ἴγοπι ἢἷ5 ΟἹά 

Τεβίδπιθηϊ χυοίϊδίίοηβ ἢ6 σομηροβοά ἔγεεϊν ἢ ΠΟ Τεσοῦγϑθα ἴῸγ 
ἱπίοστηδιίοι ἰο οἴμεγ τσ τε βουγοεβ. [να ρίνεη {με νἱεν οἱ ἃ 

ἔτεα ςοτηροβιτίοη Ρυΐ 8] ονγεα ἃ γεοουγβα ἴο ποη-οδηοηΐςδὶ τυτε ἢ 
ΒΟΌΓΟΟΘ. [Πᾶνε ρίνθῃ τηΔΓΚ5 οὗ ὑῃ| οἱ 8{γ}]6 ἴῃ ρογοῃβ δ] ερθά 

ὈΥ͂ Βοπ16 ἴο ζοπΊα ἔγοπι οἴπεσ ᾿τϊΐεβ, ΑΙ ΠουρΡἢ 1 ἀπὶ ΠΠΠῪ ἀτγᾶσα 
2} 



ΛΠ ῬΕΕΕΑΟΓΟΕ 

μαὶ 1{ τς ΟΒγοπίςϊαθγ εγε ἃ οοργὶϑὶ ἰμθϑα πιᾶγ5 οἵ ὉΠΠΥ τηϊραΐ 
θὲ ἄυε ἴο 58 πιαίῃ βϑουῦγοθ. 1 πᾶνε {{Π|6 βγταραίῃν τ (μαΐ 580- 
͵εςεῖνε ογἰοἶδπι τυ σοι ργαϑοῦῖθεβ θείογεμδηα δὴ δυΐμογ᾽ 5 506 πα 
οὗ ςοπιροβίοη δηά ἰπδῃ τεράγαβ 4}1 σοπίγαγυ ἴὸ [815 βοθθιηβ ἃ5 
᾿πίεγροϊδέϊομβ ΟΓ ΒΌΡρΙεπηθηίβ. [ηοοηββίεποῖεβ οὐ γθά πἀδῃςίε5 

ἅΓῈ ποῖ μγοοῖβ οἵ ἃ ἰδοκ οἵ ὑ}1Ὑ οἵ δυΠογβῃῖρ, Ἔϑρθοία!ν ἴῃ (ῃ 6 
ΜΌΓΚ οὗ [με ΟΒγοπίοϊεγ. 

Αφτεθδθὶν ἰο [ἢ6 οἴπεσ νοἱπιε8 οἱ [ἢ 15 βεσίεβ, γαλιυεῖι ἀρρϑδῦβ 
ταρυ Δεν 85 (ὨῈ πᾶπης οὗ [5γδε]᾽5 ἀεἰγ. Βαϊ (Π]5 ἰγδῃϑ! ογαίίομ οἵ 

γοάῇ (") ὉΥ Υ δηὰ ὕζαιυ ( ὈΥ τ᾿ 45 ποῖ Ῥβεὴ δρρ] θεὰ ἰπ οἵἴῃογ 
ῬΓΟΡΕΙ ΠᾶΠΊ65, δἴησε ἰῃ ἃ (ΟΠ ΠΙΘΠΪΑΓΥ ΟἹ ὈΟΟΚΒ ςοηίδἰηΐηρ 50 

ΠΊΔΩΥ ὈΓΟΡΕΙ ΠΙΏ6Β ἃ5 1 Δηἀ 2 (Ὠτοηίςοϊεβ, ἀεϑὶσηεα ἴἰο θὲ υβεὰ 
ἴῃ οοππεοῦοῃ ψ]Ὦ (ἢς Βενίϑεα ΕἸ ΡΠ] 15 Νεγβίοη, 1 βεεπχεὰ θεϑβί ἰο 
τείδίη (ἢ6 5ρε]]ηρ οὗ (ἢ6 Ῥγορεσ πᾶπιεὲβ ρίνεῃ ἰῃ ἰῃδὶ νεγϑίοῃ. 
Μεάϊαὶ Αἰεῤὴ (88) ἀπα ἱπ11|4], πιεα ἴα], ἀμ Πη4] ᾿Ά γίνη (Ὁ) ἴῃ 1[411ςἰϑεὰ 
ΠΔΠΊΕ8 ΟἹ {ΠΕῖΓ ἤγϑί δρρεάγδηςθ, θαΐϊ ποῖ πδοδββαγιὶν οἡ (Πεὶγ 
ἱτηπηοα δῖε τερει θη οὐ ἰῃ Ἰυχίαροδί του ἢ (ῃἢς Ηδεῦτγεν Ἰδζίετβ, 

Βᾶνε θβεῃ τεργεβεηίθα ΟΥ̓ [ἢς 5πιοοίῃ δηὰ τουρῇ Ὀγεδίῃίηρβ (᾽“). 
ΤὨΣ δΒαγὰ ]Ἰεϊίετβ Η εἰμ (Π), Το (18), δαάδε (2), δηῃὰ Κορῤλὰ () 

Βαανα Ῥδδη σεργεϑεηϊθα ὉΥ ᾧ,, ἐ, 7, δηὰ ᾧ. (ΤὨε ἱπίγοάυςίίοη οὗ ς 

ἰπβίθδα οὗ Ζ ουἹὰ ἢᾶνε θδεη ἴοο νἱοϊεπί ἃ σἤδηρθβ) Βαΐ ποπε οὗ 
ἴἢε88 τπᾶσκ5 ἤανα Ὀεθη ἱπἰτοάμοθα, Ἔχοθρί ἱποϊἀθηΐδ!γ, πὶ {Π6 

Ἐοπδῃ ἴγρ6, Δπ4 ἰῃ 50Π16 [δι 8 Πᾶπλ65 {|Κὸ (Πδἱ οἵ 75γαοὶ ἴῃ 

ἀο ποῖ ἄρρεᾶσ. Μοάεχῃ ρβορτδρῃ οὶ πᾶ πγε5 ἀρρεᾶγ ἰῃ [86 5ρε!]ἕηρ 

οὗ [86 δυίϊδουῖε5 οἰϊεα. 
Τα οοπιρΙεἰΐοη οὗ (ῃ5 νο]Ϊαπια δὰ δἰγεδυ Ῥθεη τηυςἢ ἀεἰαγεοά 

[ὨγοιρὮ βεγίοιιβ {Π|πε85, μα π ἦπ [Δηύδγυ, τρού, 1 βυάάεηὶγ Ἰοβί 
{86 5ἰχῃξ οἵ πεδεὶν οῃθ- 4] (Πε 6] ά οἵ νἰβίοῃ ἰῃ θοίἢ ἐγεβ. 1 [ε]ῖ 
{πδῃ (μι 1 βου] τε] παι βῃ ΤΥ ἰδβις, θαΐ Ῥγοΐεββθοσ Βγίχρϑβ, (8 
δΈμεΓαὶ εὐἀϊΐογ, ρεγϑ δα θα της ἴο σοπίίπαςο 1 ἀπά Κίπάϊγ δ] οννεὰ της 

ἴο υ86 (86 5εγνίςεβ οὗ δὴ δϑϑίβίδηί. [ νγὰβ ἰογίιαπαϊε ἰῃ βεουγίησ 
ἰῃοβε οἵ Ποείος Μδάϑεῃ, ἃ ρυρὶ] οὗ Ρτοΐ. (. (. Τόγτεγ. Ηδεβ μᾶ5 
ψογκοα οί ΠΥ τ] πλθ ἀροὴ ἴΠ6 ῬΟΟΚ βίποε (μαΐ ἀαίε, αηὰ 8116 

1 ἃτὴ 530]6] Υ γεβροηβῖθῖε ἕο (6 σοῦ, ἢΪ8 Πα ΠῚ6 ὈΓΟΡΕΟΓΙΥ ἀρΡρθδγβ 

ὍΡοη {πε ΠΠ|6-ρᾶρθ. ὙΠε ῥραγίβ Ὡς ἢ ἢ6 ἢδ85 Ἔϑρβοῖα!]ν ῥτεραγοά 
ΠΟΘΙ ΤῊ αἰϊγεοϊίοη ἃγὸ βθοι Οη8 βανθῃ, εἰσί, δηὰ οἵ ηἰης ἴμ6 

Τλιεγαΐαγε, οἵ ἴῃς [πιτοἀυςοη, ἰΠδ σομητπεηίασυ δηὰ ποΐεβ οα 



ῬΕΕΕΑΓΟΕ ἱχ 

: ΓΒ. ΧΧΙ-ΧΧΙΧ, νος Βαὰ ἰοττηβά (ἢς 5υδ)]εςὶ οἱ ἢ͵5 ἀοςίοτ᾽ 5 
τ 6515, δηά (ἢ ἱεχίυδ] ποίθβ ου 2 (ἢ. ΧΧ-ΧΧΧΝΙ. Ἧς [ιᾶ5 αἷ5ὸ 

Διαρ βοὰ τὴν οὐ Πςοπηπιοηΐ ἀηὰ ἰεχίμαὶ] ποΐθβ ου οἴμεσ ρογίίοῃβ 
δῃὰ οοπίγθυϊεά ποίεϑ8 ου (με οοτηροβίοη οὗ τ (ἢ. [-ΙΧ, Χν, ΧΥῚ, 

δηά 2 (ἢ. 1-ἸἰΧ. Ηε νοχγκαά ουἵ ἴῃς τεβϑίογαϊοη οὗ ἴῃ6 ρεηφαίοου 
οὗ Ζερυίυη, τ ΟΒ. ΝἼ], δηὰ 1 τὴ αἷϑοὸ ἱηάεδίθα ἴἰο Εἷπη ἴογ πιοβί 

εδηοίοπε αἷά ἱπ ργεραγίηρ (86 τηδηυβογίρί ἴοσ (6 ῥγεβα δῃὰ ἴῃ 
Ρτοοί-γτεδάϊηρ. 

1 νῖβἢ 4150 ἴο ὄχργεββ ΓΩΥ Δρργεςϊδιοῃ ἴογ 8ϑϑἰβίδηςε γεηάεγοά 

ἴῃ ἸΠΔΩΥ ΜΑΥ5 ὈΥ Ρτοῖ. (. (. Τογτευ, οἱ Ὗα]ε ὕηϊνεγβιίγ. ὍΤοο 
ταυςς οαπποὶ Ὀε 5δἰὰ οἱ [ἢ6 οᾶγε Ἔχϑῦοῖϊβθα Ὁ. (86 ρυ ] Ἰ5Π6γβ ἰῃ 
ςδιτγίηρ (15 νόογκ [Ὠγουρἢ [ἢ6 ῥγεββ. 

ΤὨΪ5 νοϊυπης ἢ 85 ὭΔΗΥ 5ῃογίςογηΐησϑ, δαΐ 1 ἰτυβὲ (ἢδι 1 ν}}} Ε]] ἃ 

Ὡοεαεά ρῥΪᾶςα, 5ἰποα πο πρ 5: ΠῚ}18Γ 85 θθεη ρυ ] 15η6α ἴῃ ἘΠ] 5ἢ 
Ἰδίεγ (ῃδη Ζοεςκιεγ᾽β οοτητηθηίαγν ἰῃ ΓΔηρε᾽ 5 (Οτηπηεηίδγυ ἴῃ 1876. 

ΕΡΨΜΑΕΙ ΓΕΥ5 ΟΥΚΤΙ5. 
Νεν Ηλνεν, (ονΝνν., 

Μαγ, τοῖο, 
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ιεῖς. 

ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΞ. 

Ι. ΤΕΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΕΒΙΟΝ5. 

-- Αταρὶς Νεγβίου. 
-- Απγογίοδῃ Εσνίϑοὰ 

ψεγβίοη. 

-- Απιογίοδῃ Ἐν ϑοα 
Μεγβίοῃ, τηδυρίπϑὶ 
τεδαϊΐησ. 

-- Αὐἱμοτίζεὰ ψΜεγ- 

βίοῃ. 

-- Ὁευϊετγοποπιῖς ροσ- 

τἴοηβ οὗ (6 ΟΙά 

Τεβιδιηδηΐ, οἵ 

1βεῖγ δυΐδοσ. 

“- Παυϊετοποιηῖς. 

-- ΕἸομίϑιῖς (ΕΡΒτγα- 
ἐπαϊες) ρογίίοῃβ 
οὗ ἰῃς Ηεχαίουςῃ, 

οΥ {μεΐγ δυΐμοσγ. 
- ΕΠρΠ5} Βεν βεὰ 

γετγβίοη. 

-- ἘΠΡ 5} Μετγβίοηβ. 

-- Πεςοεϊνεὰ Οτεοκ 

Μετβίοη. 

(οι Ε54.) -- Τῆς Οτεεῖὶς ἰεχὶ οὗ 

1: Ἐϑάγαβ (ργοῦ- 
ΔΌΪΥ οτγσίῃμδ] 5ερ- 
τυδρίηΐ δηα ἀναὶ!- 
80 ]ς ἔογ 2 (Β. 35. 
36). 

δα: 

[5 

- 

7Ε 

χὶϊὶ 

-- Οτί σία ατστεεκ 
ὙΠ ετε ἰεδάϊησ 
Μ55. (υπεἰα]5) 
8τε οοττυρί. 

-- 5ἰπαίῃς οοάεχ. 
-- ΑἸεχαητίδη σοάεχ. 
-- Ναιίοδη οοὐεχ (85 

Ῥυ. Ὀγ ϑινεῖε). 

-- (οπιρΙ! υἱεηϑίδη οαϊ- 
οη (1514--:}). 

“- Ἰιοίαηπὶς τεοδηβίοῃ 
((δχαγὰεβ οὐϊ- 
το). 

-- Βαβι ϊΐδη - νδίϊσδῃ 
εσεοὐάεχ (Ξ ΧΙ 

ἩοΪπιεβ δηὰ Ῥαϑγ- 

8005). 

-- Ἡδῦγον οοπϑοηδηϊ- 

αἱ ἰεχὶ. 

-- Ηο] η655 (οάε οὗ 

τῆς Ἡεχδίους. 

-- Ἠεχδίευς. 

-- Υδνίϑες (Τυἀδὶο) 

Ῥοτγίίοῃβ οὗ {δε 

Ἡεχαίδυςβ, ογ 

«δεῖς δυΐδοσ. 

“- ΤὮε πδιταῖϊνε οἵ 1 
δηὰ Εἰ οοτη ἰποὰ. 
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ἕν. 

ΑΒΒΒΕΥΊΑΤΙΟΝΘ 

“- Καμβρ, ιβὲ Ηδ- [0τ- 
ὑγτεν ἰεχὶ 5 ντίἐ- 

ἴεη. 

“- Οἱ [αἰΐη Νετείοη. 

- Τῇε Μδεοοζεῖίῖς 

Ροϊηϊεά ἰεχί. 
“ ΚιίιιεΙ 5. ΡΓΙΠΊΔΓΥ 

Μιογδοπίς κουγος 

σίιμε ΟΠτγοηίείετ. 

“-- ΚίιιεἼ᾽ 5 δεοοπάδγυ 

Μιίαγαβῆΐο βουγοε 

οἵ ιἰῃςε (Πτγοηίεϊετγ. 

“- Νενν Τορίδπιεηί. 

“ ΟἹά Τοερίδιηεηῖ. 

“-- Ῥγίεμι γ ρογιίοηϑ οὗ 
τς Ηεχβίευςῃ, οἵ 

{Βεΐγ δυίμογ. 

- ΟὟε, ἴῃς Ηεΐτεν 

εχ: ὃς τεδὴ. 

- Βεάδείοσ, οε οὐπος. 

-- Εενξεὰ νεζξίου. 

-- Κενξεὰ Νεγείοη, 

ταλτῖηλ] τεδα- 

ἴω 

“-- δγτίδς Ρεβϑδίιο 

γετπίοη. 

Ξ-ς Απιῦτγοξίδῃ οοάεχ. 

-- Τάγρυπὶ οἵ Αγαπιδίς 
γεσβίοῃ. 

-- Ννυϊγχαίς Νεγβίοῃ 
-- Αὐγδίίης σοάεχ. 

-- γεγβίοῃϑβ, δηςϊςηϊ. 

ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΗΒΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΞ. 

“- ΑπΊοϑ. 

“- Το ΔΝ βΒάοπὶ οὗ 

1605 Βοη Βίγδ, 

ΟΥ Ερεϊοϑίαβιίςι8. 

“τ, 2 (Πγοηίοϊεβ. 

“- ἰά., ἰαΚκοη ἰορείμοῦ, 

“- (ὐοϊοβοίδηϑ8. 

“ας 2 Οοτηιίδηβ. 

“- (ἰδηϊτίο]ο5. -- Τῆι 

ϑοημ οὗ ϑοηβϑ. 

“- Ὠδαηϊΐεὶ. 
“- Ὠευϊοτοπουι. 

“- Εν] βίο. 

“- Ἐμδοχίδηβ. 
-ιί » Επταβ. 

- ἘΜ τ. 

- ἔχις. 

ΕΖ. 

Εξζι. 

σαὶ. 
ση. 

ΗΡ. 

Ἡερ. 

Ης. 

Ηο. 

-- Ἐζοκίεὶ. 

-- ΕΖτα. 

-- (αἰδιίδη5. 

-- (οηο8ῖ5. 

-- ΗΔΡΑΚΚυΚκ. 

-- ΗδοΡτγονβ. 

- Ηδρμαὶ. 
“-- Ηοϑεδ. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

σ,2Κ. “ἴα, 2 Κίηρϑβ. Ρ5. 

Κ. - 21ἀ., ἰΆκεη ἱορείδετ. 

Εεν. 

1“. τα 1, Δηλοηςδίοη 5. οι. 

1κ. “ἼΑΜΚε. Ευ. 

Ιν. τὸ 1,ον!ίουβ. 

1, 25. 

Μαὶ. -- Μα]δοβί. 5. 

1,2 Μας. παι, Δ Μδοοδῦθαβ. 5.-Κ. 

ΜΙ. -- ΜίςδΕ. 

Μκ. -- Μαικ. 

Μι. -οὸὶ Μαεαίμεν. 

1, Το. 

Να. -- Νδῇῆυπι. 1, 2 Τί τη. 

Νε. -- ΝΕΒου ΔΒ. Τοῦ. 

Νυ. -οθ! Νυμθεῖβ. 

Μιὰ. 

ΟΡ. -- ΟΡ δαΐδΒ. 

ΡΒ. -- ῬΗΠΙρρίδηβ. Ζε. 
Ῥτ. -- Ῥτονεγῦβ. ΖΡ. 

-- Ῥ58]}18. 

- Κενεϊδίοῃ. 

-- οπιδῃ8. 

-- Ευ1}. 

“αι, 2 ϑδζημεὶ, 
-Ξ τά... ἰακεη ἱορείμοτ. 
ΞξΞ Τῆς ΡοΟΚ5 οὗ 58π|- 

16] δηὰ Κίηρβ 

1δῖκθῃ ἰορείμογ. 

πα Ί, Δ Τ βοββϑοηΐδῃ:» 

“τ, Τιμιοίῃγ. 

-- ΤΟΪὶ. 

- ᾿γίϑάοταλ οὗ ϑ8οῖο- 

πιοῃ. 

-- Ζεομαγίδῃ. 
-- Ζερδιδηΐδῃ. 

ΠΙ. ΑὙΤΗΟΒ5 ΑΝῸ ΨΕΙΤΙΝΟΞ. 

ΑΗΤ. -- Αποῖοη Ηεδ. Τνα-  Β4}} 
ἀπίοης, 5ε6ὲ Ηοῃ. 580ΟΤ. 

4..51.. -- Ανιεγίοαα 7ομγπαὶ 

οὗ 5ενεἶς 1αη- 

ξιαρες απάὰ [- 1 Βαυά. 
ἐγαΐμγες. ΒΌΒ. 

ΑΤΟ. - Αρῤῥαγαίμς 7ογ ἐδ 

Τεχίμαὶ Ογη οῖδηι 

οἵ ΟἈ.-Εκν.-Νε., 

866 Τοῦ. 

Βα. “ΞΕ. Βαᾶγηδβ, | Βε. 

Οπγοηείοες ἰὰ ΤῊΣ 

Οανπὀνίάρε Βέδίε. 

Βαςὰ. - Καὶὶ Βδεάεκεσ, 

Ῥαϊεςεϊπε απάᾶ | Βεηππεῖ 

δγνία (οἰϊεὰ πη) 4801. 
βεοοηά δπὰ ἔουσῃ 

εὐϊιοη5). 

- Ὁ. ]. Β4]}. 
τιοὸ!Ἕ ἅ., Οσεπεςὶς ἴῃ 56- 

«χεὰ Βοοῖς οὗ ἐπ 

ΟΤ. 

-αεὶ ἽΝ. νοῦ Βαιιάϊββϑη. 

τ΄ Ηούνγειυ απὰ Ἐπξ- 

δ 1σχίοοη οἵ 

486 ΟΤ'., εὐϊιοὰ ὉῪ 
Ε. Βτονῃ, 5. Ε. 

Βτίψῃϑ. 
-- Ε΄. Βειίμεδυ, 2 έε 

Βιολεν ἀδν Οἤγο- 

πἶλδ ὰ αμά- 

διε τεηι Α. Τ. 

τὸ Ὗ. Η. Βεππεῖίι. 

το ἅ., οφμα ἰῃὰ 56- 

«γεὰ Βοοῖϊς οἵ ἐπε 

ΟΤ. 



χνὶ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

Βη. “1. ΒεηΖίηγετ, δὲς | Ἀεὶ. - ΕΥδηΖ Ὠ 6] 250 8 
Βώσομεν εν (αν. σψβεη ποῖ 

Κύπίρε δὰ δὲς ξο!]ονεὰ Ὁγ Ῥαν., 
Βώομον ἀεν Οἧτο- υ. ἐ.. 

πἰξ ἰὰ Κωγεον 1 Ὦεὶϊ. -- ἘΠεάτίς ἢ Ὠ εἰ ἰΖβοῖ. 
Ἡαπμά - Οονεριθη- Ῥαν. -- ἰά., ͵ἕΖο ἰαφς ἀας 

αν. Ῥαναάϊεςῦ 

Ατνολ. -- ἰἅ., Ηεὐνὰϊδοῖε Αγ- 1 Ὁ}]}}. -- Αὐρυκὶ ὈΠΠπιαπηη. 

εὐιαοϊορίε. τ. -- 5. Ε. Ὀήίνεγ. 

Βοεὶ. -- 5. Βοςδατσί. Ρι. -- 14(., ᾿ειμεγοηονεν ἴῃ 
Βοε. -- Ε΄ Βδιιοδογ. Τῆς Ἱπίογηαοηαὶ 

Βυ. - Κα. Βυάάο, Αὐολέεν Ονἠραὶ Οοπενιδη- 

μηδ ϑδαπιμεὶ ἴῃ 1αγγ. 
Κωγεεν ΗἨ απά- ση. “-ἰά., Οεπεςὶς ἰπ 

Οονεριδηα ξμῆϊ Ῥγεεινεί πίον Οονε- 

Α.Τ. τποπίαγίες. 
58ΟΤ. -- (ὲ(., δανεμεὶ ἴῃ .56- 1ΟΤ. -- τἄ., 4 1νἰνοάμοίίον, 

εγεά Βοοῖς οἵ ἐπε ἰοίδε 1πεναίμγε οὗ 
ΟΤ. ἐμ ΟΤ. 

Βυο. - Αἰ ΒύρΒΙετγ. ΤΗ. “οἸά., Α Τγηεαϊῆδε οπ μα 
Βυμὶ -- Ε Βυ8]. ὕε οΥΓ ει Τόηϑες 

ΟΘΑΡ. -- ἰά., σεοργαῤἠίε ἀδς ἐπ Ηεὗνειυς. 

ΑΙἰεη Ῥαϊὰ ε!ΐπα. 715. -- 14., Νοίδς οπ {δε 
Βαυν. - ( ΕΞ Βυτπον, Ν᾿ οίες , Ηδεδνειν Τεχ οἵ 

οπ με Ηξεῦγειυ ἐλε Βοοῖς οἵ 5σπι- 
Τεχὶ οἵ Κίηρε. μεὶ. 

ΟΗΥ. “- σονπιροτίοη απὰ 1 ἘΒὶ. “- Ἐπογεϊοραάϊα Βιδ- 
Ἡ πιογίοα! Ψαίμα ἡκᾶν. ᾿ 
ο7 Εετα-Νεῖδε- ΕΗ5Ρ. - Εαγὶγ Η τσὶ. οὐ ϑγνγία 

"πἴαϊ, 5εὲ Τοσ. απὰ Ῥαὶ., 8ες Ρὰ. 

σον. τα ΓΟ. Η. Οοτηῖ!. Ἐν. "Ἢ. ἘνἹά. 
(ΟΤ. ΤΡ ε Ομποίξοτηι 15. 1. ἘΝ. ἢ "-- (4., Ἡούτειυ Ογανε- 

δογίρεοης απά "ΜΟΥ. 
ις ΟΤ. (Επε. Ητἱςι. τ 14., Ηἰδίονν οἵ 15- 

ἴτϑηϑ. οἱ ΚΑΤ᾽), γαεὶ (Επρ. ἰγδῃβ. 

966 ϑεἢ. οἵ δὶ Οεσολέοϊμε 
ἄ. Υ-΄. ]εναεῆ. 

ν Ἐχ. “Τῆς Ἐχροϑίϊον. 
Ῥαν. - Α. Β. Ῥανίάϑοῃ. Ἐχρο.Τ. --ΤῊε Εχροοίογν 

575. ὃ -- τ6., Ἡξεὗνειν .53),ν- Τίνιες. 

ἐαχ. 

8. - Ὀιαϊοηανγ οὐὗὁἨ “36 ) ΟΑΡ. -- Οεοργαῤηίο ὧδς Α1- 
Βίδίε, ἀ5308}}γ ἐπ Ῥαϊάσιέπα ὉΥ 
Ηδβίϊη θ᾽. Ε. Βιυ8!. 



ΟΑΞΚ. 

ἩΟΗ͂Σ. 

ἩΟΜ. 

Ηάι. 
ΗϊιΣ. 

ΑΒΒΒΕΒΕΨΝΙΑΤΙΟΝΘ 

“ σεοῖρε Αἀδπ || Η-]. 
δ}. 

- ἰἅ., Τῆς Η ἰδιονίοαὶ 
ΟεοργαὮγ οἵ 16 

Ἡοὶγ [απά. 

-- (., “ενμεδαΐεηι ὕγοηι 
4μ6 Ἑανὶ δε! Τίνος σν. 
Ιο Α. Ὁ. γο. 

- Ὗ. Οεβεηίΐυ5, ΗΕ - 

ὄγειν Ογανρηαῦ, ἡ Ἡοχῃ. 

οἷ. Ε. Καυϊζβοι ΑΕΤ. 

(Επς. ἴγϑηῆβ. ὉΥ͂ 
ΟΟἸ]η5 δὰ σον- ΡΜ. 

1εγ). 

“σεοῖφε Ἐοοὶ 
Μοοτγε. Ηρι. 

-- Π. Ὁ. Οἰμβρυγ. ἘΝΒ. 
-- Ε. ΟἸαβεγ. 

-- ἑὰ.,͵ δ κίεξσε ἀξγ 

Οσεφοπέολεο πὰ 

Οεοργαῤἠίε Αγα- 

δέεης, νοὶ. 11. 

-- Κ. Η. Ογαί. 

-- 1ἃ., Οεεον. Βὥοδεν 

ἁ. Α. Τ. ΤΡΙΣ 

-- Π. Β. τᾶν. 

-- 4ἅ., Ηεὗγειυ Ῥγορεν 7Ὲ 

Νανιδξ. 

- .ὅ., Ν᾽ ἐνιδὲγς ἴῃ 15-- ΗΝ 

ἐενπαδίομαὶ! Οἱ - 

εαἱ Οονερηθ 7. ᾿ 

- Η. Ουηκεὶ. μὰ χὰ 
- Δ, Οεηπεςὶς ἴῃ 

Ἡαπάκονεδηίαῦ 765. 
ς.4.Τ. Απι. 

Β.. 

- Κμνεον Ἠαπά- ς. 4}. 
Οονηησηα ερ ᾿ ΡΤ. 
Α. Τ. 

-- Ηἰρηεν Ονἠ οΐδης 

απὰ (με Μοημ- ͵ 950Κ. 

πιδηῖς, 566 58 γε. 
-- Ἡετγοαοίυ8. 

- Ε. Ηἰιζίς. Καδιιρ. 

ΧΥ] 

- Ὗ. Ε. Ηδεγνεγ- 
7ε}11ὸ. 

Ξ-ο Η ίον οἵ δε )εω- 

ἐσ Ῥεορίε, 5868 
ϑοδῦγ. 

-- Η. ἩοϊΖίηρετ. 
-- 16ὅ., σεηεοῖς ἴῃ Κωγ- 

ξεν ΗἨαηά-(ο»:- 

τ ΉΩΥ. 

-- Ε΄. Ἠοπηηλεὶ. 

- ἄἅ., Αποίδη Ηδε- 

ὄγειυ Τγαδἠίοης. 

-- Ηἰ σίου, Ῥγοῤῆξογ 
απὰ ἐμὲ Μοηπι- 

"πη, 3885 Μες. 

-- Ῥϑὺὶ Ηδυρί. 

-- (εβεηΐυ5᾽ εὐγά- 

ἑδοες πὰ Αγα- 

"πἀϊδονες Ἡαμά- 

Ξα 7ομγηαὶ ο7 Βιδ]έοαὶ 
1αδισγαέμγε. 

-- )ειυϊεΣ Ἐπογείορα- 
ἀΐα. 

- Ῥ Τεπβεη. 

- ἰἃ., Πὲς οΞριοῖο- 

ξἰς ον Βαδγίον ἴεν. 
-- 1. Η. Μιίοβδεῖ 5, 

υὐυδενίονες Αάποί. 

ἐπ Οἴγον. 

Ξα ΕἾ. Τοβερῇυϑ. 
-- Απιφμἠίες. 
-- Βεὶ!]. 7μά. 
-- οὐγγα Αρίοπδηι. 

Ξα )αλνδώομεν ζῶν ῥγοῖ- 
ἐςἰανμίσοπε Τῆε- 

οἷορίε. 

- 7ειυΐϊσᾷ Ομαγίενὶν 
Κευίειυ. 

--Α᾿ Καπιρβδυβεη. 



58ΟΤ. 

ΚΙο. 

Κοε. ὃ 

Κυξδηδη 

Εἰηὶ. 

ΜοΟ. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΊΟΝΒ 

- δίε Κεἠέησολν ον 

ὥ. ἀ. Α. Τ., 5εε 

πεῖς. 

- Ε. Καδυϊζοοῦ, δὲς 

μεϊέρε δεμνζε ἀ. 
4.Τ. 

-- Κεἠῥηπεογίέοπε 

Βὲδιτοίμεξ. 

- (. Ε. Κεῖ, Ολγοηέ- 

εἷος ἴῃ Βέδιίοαὶ 

Οονερηδηαγ 05 
ἐπε ΟΤ. 

-- Β. Κεπηίοοῖί. 

- ΒΕ. ΚΠιεΙ. 

- 14., Βέδία Ἡδεῦγα- 

ἤτα. 

- 14., Οεξοϊιέος ἀδν 

Ἡεὐγνάεν. 

τα ἄ., δὲς Βώομεν ἀδν 

ΟἸγομῆξκ ἴῃ Η απά- 

Κορμμθηα, ξμηι 
Δ ΤΙ, 

- ἅ., Ομγοηΐοϊες ἴῃ 

ϑαογεά Βοοῖς οὗ 
ἐμε ΟΤ. 

-- Αὐγυξὶ 

τηδηη. 

“ΕΓ. ΕἙ. Κδηΐρ, 

Σομνρεδὰ μᾶς ἀδν 

Ἡεὐνάΐεοδβεη 

ϑγαοΐε. 

--Α. Κυεηοη. 

- ἅ., Η ἰξιογίδο}- 

ἀνμέρομε Εἰπίεϊ- 
ἐμηρ ἐπ ἀὲξ Β ὥολμον 
ἁ. 4. Τ. 

ΚΙοβίογ- 

- Αη" Ϊπ|γοάμοίίονη [9 

ἐπε Σἠεγαίμγε οὗ 

ἐπε ΟΤ., 5Ξ6ε6ὲ 

τ. 

-- 7. Μαγαυδσγί. 
- . Ε. Μοσυγάγ. 

ἩΡΜ. - ἰὰ, Ἡ είονυ, Ῥγο}Ἀ- 

ἐγ απῷὦ ἐπε Μοη- 
πεηΐς. 

-- Ε. Ὁ. Μονετ5. 

-- Μιηκπείϊμηρεη μπᾶ 

Ναολνοϊση δα 

Ῥειμδολμεης Ραΐ - 

ἄσίπα-γ εγεΐης. 

- Μιιπείϊ μη ρεη 

ἀεν νογάενασὶ αἰῥ- 

δομεη σφε δομαίε. 

Μον. 

ΜΏΝΘΡΡΥ. 

ΜΨΑΟ. 

-- Νεὺ σεημνγ ΒΊδῖ6. 
- ΝΟΝοσναςΟΚ. 

- ἰἄ.,, Ιολγδμοῆ ἀ, 

ἩἩεὐνἀέδολεηε 4᾽- 

εἰδοϊορίε. 

Οοε. -5. Οεἷ, δέ 

Βίομεν ἀδν Ογο- 

πἰὴξ ἴὰ Κινερε- 

7 ατείεν Κοηρηεη:- 

αν. 

-- Ονἱϑαϊδοῖσ Χ1}- 

ἐεγαίεμγ-Ζεϊμηρ. 

-- Οποπιαϑίίοςα δαζγα 

(δά. Ταρατάε). 
-- ΟΪὰ Τεοίανιδς ἐμ 

ἐ6 ευωΐςτ 

Ομενγοῖΐ, 86εὲ 

ΕΞ. 

Ῥα. -ιἴ Ι,. Β. Ραίοη. 

ΕΗ95Ρ. πα 24. Τῆς Εαγὶγ Η 5- 

ΤΟΥ οΓ ϑγτία απὰ 
ῬαϊεΞείηε. 

-- Ηειζοχβ Κεαϊ- Επ- 
ἐγεϊοῥἀάὲε 7ὼνγ 
}γοϊεεέαη ἶ πολα 
ΤἈεοϊορὶς μπᾶ 
ΧΚίνελι. 

Ριοὶ. “-- Οἰδυάΐυ5. Ριοϊεγηγ. 

Εἰ. -- Ἐ, ἘϊεΒ πη. 



ἘΨΝΒ. 

ον. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

- ἰά., Ἡαμαάιυότνίοτ- 

δμοῖ; ἀ. δὲδὶ. ΑἹ- 

ἐενίμ. 

-- Ἐσπατὰ ἘοΡίμῃβοη. 

ΒΕ. οἵ Κες. -α ἰά., Βιδιοαὶ Κε- 

ϑδγοθ 

ἩΚΜ. 

Ῥα!. Ῥαίϊ. 

58ΒΟΤ. 

5.Ἀ. 
(ΟΤ. 

ϑομῦν. 
ΟεΞολ. 

Η.». 

5Κ. 

512. 

ϑιμὰ. 

δεαγομες ἐπ Ῥαΐ- 

ἐείέμδ, εἰς., 8150 

1αίεν Βέδιέοαὶ Κε- 

“εαγοίιες, ἰ. ἐ., ΝΟ. 

ΠῚ οἵ Ξεοοπὰ 6α. 

-- Α. Η. ϑδγςβ. 
-- ἕἰἄ., Ηἰρηον Ονηΐ- 

οἷσι απὰ {πὲ 

Μορπινιδρβ. 

πἰἰά,, Ραϊνίαγομαὶ Ραϊ- 

εεἰΐηε. 

-- Τὰε ϑαοςγεὰ Βοοῖς 

αΥ 4:6 ΟἹά ΤεΞία- 
,πϑη, οἀ. ὈΥ Ῥαυὶ] 

Ηαυρι. 
πο Ε΄. ϑεβγδάσογ. 

τ ἑά., Οωπείζονηι [π- 
φογὶ ῥίον αγκὰ ἐδ 

Οἰὰ Τεείανιδηΐ. 

τ Ἐ,. δομὕτετ. 
πα ἰά., Οεϑολήομίε ἀδς 

7ἀϊδολοη γ᾽ ῖκες 

ἦρι Ζεϊαϊεν 7εδμ 

ΟνγίδιἊ. 

τα ἰά., Ηἰδίονγ οὗ δα 
“ειυυΐτῃ Ῥεοῤῖῇε ἐπ 

ἐμὲ Τίνι οἵ 65:5 

ΟἈν σι (ΕῸρ ἴγδηϑβ. 
οὗ 186 ϑεοοπά εὐ. 

οὗ {πε δρονε). 

“- 7. Βκίπηεν, Κίπᾷε 

ἴῃ Νειυ Οεπέμν 

Βίδίε. 
-- Ἡ. Ρ. δια, 76 

Βοοζς οὗ ϑανεμεὶ 
ἰῇ 7ριογπαδοπαϊὶ 

Ογἠ σαὶ Οοηρηση- 

ἐαγγ. 

-- ΒΕ. δϑιπεηά. 

τσι. 

55. 

ΟΗΓ. 

ΧΙΧ 

«εἰᾶ., Τὸὴς 1ιλσίδη ὧδ 
Βίομεν Εεγα μπᾶ 
Νεβονιέαϊ. 

-ι (. 5ἰερέτίοα δπὰ Β. 
ϑιδάς, Ηεὐγὰϊδοῖ- 

ἐς ἫΝ ὀνίεγδιοῖ;. 

--- Β. διδάδ. 
-α ἰά., Οεϑολέονίε ες 

γοίκες 1 ςγαεὶ. 

-ὸ ἰἄ., νὰ ὅν... ΤΕ 
Βοοΐς οἵ Κὶπρε ἴῃ 

ϑαςγεὰ Βοοῖς οἵ 

ἐ!:6 ΟΤ. 
τα Ε. Θοῦν αν, υ. 5. 
-ἰ ϑωγύεγ ο7 Ῥγέσίενη 

Ῥαϊεείΐπε. 

-- Ο. Τῇεηΐυ5. 
-- Τ. Κ. σμογης. 

το (Ὁ. Ὁ. Τοιτεγυ. 
- ἰἄ., Αῤῥαγαίμς 7οΥ 

ἐμ6 Τεχίμαὶ Ογὴ- 

ἐοίδηι οΠΓ Οἡγοπῖ- 

εἶ65- ἐγ α-Νελε- 

»ηῆα» ἴὰ ΟΥΤ'᾽ 5ε- 

νηἶπἕἶς διμάϊδες, 

Ἡανῥεν Μενιο- 

γίαὶ! 11. 
- 14., Τα Οονιῤοςῖ- 

οε απὰ Ηΐ:- 

ἰογίοα!ὶ Ψαΐμε οἵ 

Ἑενα--Νεπενίαῖ 

πῃ Ζεμδολγὶ 7ὼγ 

ἀΐε αἰϊεδι. ἩΜὲ:- 

ϑεμσομαῦι, Βεὶ- 

ἡμμδ7ιε 2. 
“-- Α. Ττοπιαΐυ8. 

-- ἰά., Οοποογάδαηὲς 

Ογαεα ἐπ ϑερίμα- 

εἴα πεν ῥγείες. 

τα Τυϊυ9 ΝΥ ΕΙΙΒαύυβεη. 

τ Ἰά., Πὲς Οονιῤοσὲ- 
ἶοη ἀες Ἡδεκχα- 

ἐεμοῖ!5. 



Χχ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

Ῥο.. - ἰδ., γε Οενδμς εἰ [ ΖΑ. “-- Ζεϊπολιγῖε 7ῶγ 45- 
. Βανι ἶς μάαὶς σγγιοίορίδ. 
φμαίμ τ ἢν. 2.4] ΖΑΙ͂Ψ. - Ζεϊεολγε 7ῶγ ἀὲδ 
πμριογαμίμ [ἐ5- Αἰεἰρείανεπη τοῖα 
ϑεγίαδίο. Ἡν σϑεησομαι. 

Ῥνοὶ. -- 1ἅ., Ῥγοίορονιοπα ἰο 1 ΖΟΜΟ. -- Ζεϊίςομνῖζι ἀἐν 
πὸ Ηἰδιονν οὗ Ῥειδοοηε Μον- 

Ἰετναεὶ. ξεπίἀπάϊφομεη 

75. - ἰὰ., Δὲν Τεχέ ἀδν (εεελομαξε. 
Βηολεν δανιεῖς. 1 ΖΟΡΥ͂. - Ζείίεοεμνίζι ἀες 

Μηοκ. -- υρο ΜΜΊΠΟΚΙετ. Ῥειώξομεη Ραΐ- 
ΟεΞον,. 157. - ἰά., Οεϑολίολε 15- ἀείηπα-υεγεῖ»:. 

γαεὶς. Ζοε. τ Οιἵο Ζόὅςκιογ, Τς 

ΚΑΤ. - 6., σἰὰ Η. Ζίπι- Βοοΐς οἤΓὨ ΟἸγονἐ- 
τόση, Κεῖ εη- εἰες ἴῃ Ἐπρ. ἴση. 
δοδέβοε τ. ΑἸ οὗ 1,ϑηρε᾿β Οοηι- 
Τεςίανιδη. τδηίαγγ. 

ΨΜΈ5. τὸ ἡ. ἙΒοδετίβοη 

δῖ. Ναυπλετδ]5β γαἰβεα δῦονε [δες Ἰἰπς ἱπι- 
ΟΤΟΓΟ. τὰ 14., ΟΙά Τεοίανιδε 1 τηράϊδίεὶν ἐο]]ονίης (πς ο γενίδίίοη 

ἐπ μὲ 7ειυϊοῖ; 1 ἱπάϊςαῖϊς τς εὐϊίίοη οὗ [8Ὲ νογκ 
ΟἸμγον. οἰϊοά. 

Ιν. ΟΕΝΕΆΑΙ,, ΕΒΘΡΕΟΙΑΙῪ ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

85. -- ΔΌΞοΙ υἷα. τί. -ῷ ἀτςοϊς. 
ΘΌβίγ. -- Δοβίγαοϊ, Αβ8γ. - Αϑϑουγίβ, Αβϑυτγίϑδῃ. 
8ος. “ὦ δοουβδῖϊνα. 

δες. οοζ. -- ςορηδῖς δος. ΒδὉ. -- Βαδγϊοηΐδη. 
8ες. ΡΕΙΒ. - δες. οὗ ρεγβοῃ. Β. Αγδῃι. -- ΒΙΡ]1ςΑ] Αταιηδὶς. 
ϑος. τεῖ. - δος. οὗ (Βίηγ. 

δος. ἴο -ΞΞ δοοοτγαΐηρς ἴο. ο., ςς. -ὦ ἙΒδρίεγ, σμδρίεγϑ. 
δεῖ. -- δοίϊνο. ε. “ οἵγοα, ΔΌουϊ. 

δάΐ. -- δηϊεςξνε. οδι8. -α οδυϑαῖίνε. 
δᾶν. τε δάνεγῦ. σ. - ΟΟΉ 78 γ, σΟΥΆΡΆΓΕ. 

ἀπ. “ὦ ἀπαξ λεγόμενον, οοἄ,, οοὐ, «- οοὔσχ, οοαϊςα8. 

ψογὰ οσ Ρἢγ. υβϑὰ  οοξς. -ῷἪ ςορῃδίε. 
οὔςα. οοἱ., ς0]]. -- (Οἰυτηη, οΟἸυ πη. 

εἰν. “-- ΑἸ ΤΑΥ5. ΤΟ;2. πα ΠΟΙ ΘὨΪΔΓΥ. 
δροά. -- ἀροάοϑβίϑ3. ςΡ. “-- Πορδγα. 
Ατ. -- Ατδδϑὶς. ΠΟΠΟΣ. -- ςοποτεία. 

Ατγϑῖι. “-- Αγδυηδὶς, Αστδιήθδη.  Ἵοηΐ -- οοη)υποίίοη. 
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οΟπβ6ο. -- οοπβεουνα. ἫΝ 
ΤΟὨΞΙΓ. -- οοηϑίγυοίίοη. ' 

οδβίγ. “-- φζοῃϑίγιςϊ. 

ἀ. . “- ἀδαβεβα ἰοτίε. ἢ ἐκ“ 
ἀεῖ. -- ἀεζεςεῖνε. ᾿ 
ἀεὶ. - εἶς, 5βιτῖκα ουἱ. πε 

αἰίορ. - αἰ οσταρὮΥ. 
ἀυδ. -ὁἜ ἀυδίουπ, ἀουδευ!. ἀππεῖι 

πιοά. 

εὐ. -- εὐϊοη. δ 
εἰβυν. πα οἰβενθεγα. ΝΗ 
εβ8ρ. “-- ἐβρεςίδιυ. Νίρβ. 
εἰ αἱ. τῷ οἰ αἰτίεγ, δηὰ εἶβ6- 

ψΒεγε, δη οἰ μεῖ8. Ά 
οδ]. 

οἔἵϊ. 
7.7. -- δηὰ [ο]]ονίης. 
ἔεια. - ξεπιϊηἷπα. 

Βς. -- Βσυταῖϊνε. ἡετὰι ὸ 
{ ἢ. -- ἰοοἴ-ποίςε. Ρᾶ88. 

ἔτεα. -- [γτεχυδηίϊδίϊνα. Ρΐ. 

ΡΙ. 

ξεηῖ. “ὦ ΘοΉΠΠ1ς. ῬΙ. 
ξεη. τα βεηϊεῖνε. Ρτγεά. 

Ῥτεξ. 

Βδρὶο. -- ΒΑΡΙΟΖΤΑΡὮΥ. ῬΓΟΡ. 
Ηδερ. - Ἠεῦτενν. αὐτὸν 
Ηῖρῃ. το ΗΙΡΆΪΙ οὗ νεγθ. Ῥτοῆ. 
ἩπΩρ. .-- ΕἈἰΏΡβεὶ οἵ νοῦ. τ 

14. - ἰάδηε, [Ὡς βδτηδ. 4.υ. 

ἱπιρξ. -- ἱπιρεγίεοϊ. 
ἦταν. -- ἱπιρεγαίννε. 
ἱπάεΐ. Ξῷ. ἱπάδβηϊῖε. τοῦ. 

ἦ, 6. - ὁ ει, ἰμδῖ ἴ5. τεὶ. 
ἱπΐ. - ἱπβηϊενε. 
ἷῃ5. πὸ ἰοῦ ρἕοῃ, ἰηϑοσῖρ- [ 940. 

Ὠοπϑ. δἵ. 
᾿ῃίγαηϑ. -Ξ ἰηϊσγϑηβίενα. 88. 
[πίτο. “- Ἰηϊτοἀυοιίοη. “4. 

5υδβί. 
ἦ..88. “ὦ ᾿υβθῖνα. ὅγτ. 

ΧΧΙ 

- ἰδὲ οὗ ἴδε ρεου]:- 
ΑΥϊτε5. οὗ (. ἴῃ 
Ιπιτοἀυςἕοῃ, Ρρ. 
148-36. 

“- ἰοοο οἰαίο, π΄ ἴμα 

Ρίδοε θεΐογε οἰϊθά. 
“-- Ἰἰΐεγαὶ, ᾿ἰτεγα γ. 

-- ΤγΔ 5300} 1π6. 

:--- τηοάσγη. 

-- ῃοΐα. 

- Νεν Ηεῦτοεν. 

-- ΝΙΡΒΔΙ οὗ νεγῇ. 

-- οὐ ]εςί. 
κα οἴΐοη. 

"Ξ- Ῥᾶρέ, ραρέβ. 
-αὶ Ρεῦβοῃ. 
τ ραβϑῖνδ. 
- ρΡετγέεοϊ. 

- Ρίεὶ οὗ νεγῦ. 
-Ξ ρίυτα!. 

-- ῥγεάϊοδία. 

Ξε. ργερῃδηΐ. 
-- ργεροϑιτίοῃ. 
Ξῷ ῬσόδΌ]ε. 

“ὦ Ῥγοπουῃ. 
-Ξ. ρδγίϊςἰρ]6. 
-- ΡυΔ] οὗ νετὈ. 

- σμοὰ υἱᾶδ, ΜΆΘΟΙ 
566. 

-- τοῆεχίνε. 

πὸ τοϊδίϊνα. 

-- Θαθεβη. 

τὰ. βυ Ὦχ, 

τε βίηψυϊαγ. 
-- [οἸοννεὰ ὃὈγ. 

-- Ξυὐθβίδῃίϊνα. 

-- 5γτίας, 
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“-- {{π|ὲ8 ([Ο]]οννίπς ἃ 
Ὠυμθε ). 

-α ἰγϑηϑιἷνα. 

-ὦ ἰεχίιι8] ηοίς. 

-ἰ γΟΓΒ6, νΟΓΒ68. 

«- υἱάε, 566. 

“- νοῦ. 

υ. ἐ. - υἱός ἐη7γα, 5ε6Ὲ Ὁδ- 

Ἰον (υβυδ}ν ἰεχ- 

τυ] ποῖα οὔ 838π|6 

ΥΕΓ56). 

ΥἱΖ. -ὦἜ νϊδεϊοοί, ἩδτλεΪγ, 

ἴο Μ]ϊ. 

υ. 5. τὸΡὔυϊάε τωῤγα, 5866 

δῦονεὲ (υβυδ)}}ῦ 
ξομεγαὶ τεγηδγὶς 

ΟἹ 88π|6 ΨνεΓ86). 

ν. ΟΤΗΕᾺ 510Ν5. 

ἱπαϊςαῖεβ 811} ραββαρεβϑ οἰϊοά. 
ἰηάἰςαῖεβ 4}} ραϑϑᾶψεβ ἰῃ (Ἐ.- 

Ἐξτ.-Νε. εἰϊεά. 
Ῥάγδ]]εὶ, οὗ ψογάβ8 οὐ οἰδυβεβ 

Ἑἢί ΕΗ βυῃοηγτπουβ. 

ἐαυϊναϊθηΐ, δαυδ|8. 

Ρία5, ἀεηοίεβ {πδὶ οἵμεσ ρμα5- 

588565 τηΐζῃς Ὀὲ οἰϊεὰ. 
τὸ [8 τοοῖ, ΟΥ 5ἴδῃι. 

πο β'ρῃ οἵ ΔυὈτγενίδιίοη ἴῃ Ηε- 

Ὀγενν ντογάϑ. 
-ῷ Ἴ.}}, δηὰ 80 ἰοσίῃ. 

Ὁ - Υδενεῃ. 
᾿ ἰηαϊοαίεβ [μὲ Μαβϑβοτγεῖῖς ἰεχὶ 

[28 ποῖ Ὀδθθη ἐοϊονεά, Ὀυὶ 

οἰἴμοῦ γτββ. οὔ οοπ)εοΐαταὶ 
επεηἀδιϊοηβ. 

Β᾿ Ια] ραβϑβϑαρεϑ ἅτε εἰϊεὰ δεοογά- 
πα ἰἴο ἴδς Ηεῦτενν ἐπυπιογϑίίοη οὗ 
ΤΒαρίοιβ δὰ γεγβεβ: ψ πεσε (85 αἷς 
ξεῖβ ἱπ ἴἢς Ἐπ, 5}, (ῃς τεΐεγεπος ἴο 
ἴῃς Ἰαῖζεγ μα8 υϑιδιν (εχοερί ἰῃ 
τοχίυδὶ μοΐς8) ὕθεη δα δὰ ἴπ ράγεῃ- 
186568. 



ΘΕ ιΙΒθ5κ 

Σ ὍΕ τμε 

ὈΝΙΝΕΒΘΙΤΥ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δ1. ΝΑΜῈ ΑΝῸ ΟΕΡΕΒ. 

Τῆς Ηδεῦτγενν ΠΔΠΊ6 ἴογ σα δηὰ 2 (ῃγοηΐοῖθϑ, ν ῃῖοἢ ψνοσα σουηϊεά 

83 Οὴ6 ὈΟΟΚ ἰῃ [με Ηξκρτεν δηοη, ψγ85 δ έδγὰ μαγγανεῖηι (ΣἽ 
ὉΠ), Τῆς ευεηίς οὗ ἀαγ5 οτ ἐἶνιος, Πλαἱϊγ συενς. ὙῊΪ5 ἐχργεβϑϑίοη 
Ῥτεςβάβα δγ ἴῃς ψογὰ δοοζ ἰ5 οἵ ἰγεχυεηΐ οσουστεηςθ ἰῃ τ δηά 2 Κὶ. 

(ζ. τ Κ'. τ41"..39 τ. 5... 1 δῃᾷ οἵΐ.), 4150 ἴῃ Εδβί. 22 6: τοῦ δηὰ τ (ἢ. 

27" δῃηά Να. σ2᾽5, θαΐ αἰνναγϑ (εχοθρὶ Εϑβί. 23 6: δηὰ Νε. 125) ψ ἢ 

ἐλε ἀαγς ἀεβηεά, 45, ἴοσ ἜἼχϑιηρὶθ, ἴπ6 Ὀοοῖκ οὗ ἴῃ6 ἀδγβ οὔ Κὶπρ 
ΤῬανυϊά (ι (ἢ. 27"), οἵ οὗ ([ἢς ἀδγϑ5 οἵ “6 Κίηρς οἵ ]5ςγαεῖ (χ Κι. 145). 

Τι5 αἰδο (ῃεὲ Τάγρυτῃ [υγίμεῦ ἀδῆηεβ [πε ἀδγϑ οἱ (ἢΪ5. {Π|6 ἃ5 

“Ἴτοῖα (με ἀδγ5 οἵ δηιχαϊγ (ΘΟ ν81" 101) (Ρ ΚΕ. ἵν. Ρ. 85). 
1 ἰβ ποῖ δἰορείμεσ ὑπ] Κεὶγ (μὲ οτρίμα!]ν οἵ ἐπε Κίηρο οἵ “64α} 

Βεϊοησεά ἰο (μΐ58. Ηερτενν {{π|6 (ἡ [86 ὅΠ|6 ἰπ ὍΔ ἱτητηεάϊδίε!Υ 

ταθηϊτ οηδά). 

Τὰς Οτεεῖκ {{π|θ τνὰβ οτὶ ρίηα!ν Τῆς ἐμὲπιροε ον δά σοποεγηΐης 
41:6 κἰπρε οὗ μάκαρ» χὰ ἃ ὕὑνοίοιἀ ἀϊνίϑίοη (παραλειπομενων 
Βασιλεων Ιουδα α, ἀϊϊο των Βασιλειων Ιουδα β (ὦ ϑ'νείε). 
ΤΆς οἴποσ υποῖΐα]5 οὐχ Βασίλεων Ιουδα δῃὰ των Β΄ [΄, θαϊ {πα 
οσἰ σί 81} } οὗ (ἢἷ5 δα αἀϊπίοη 15 τὶ ἱποϑϑθα Ὁ ἴμ6 ποιηεποϊδίασε ἰῃ 
τε Εκίορίς Ομυσοῦ δηὰ Ὀγ (6 ϑγτίας νογϑίου (Βδοδεσ, ΖΑΓ,. 
χν. 18ρς, Ρ. 305). ΤῊΪ56 Οτεεῖς {Π|Δ τγὰβ ἀρρτγορτίδίε, βίης ἴῃ8 

τηδίοτίαὶ οὗ 1 δπὰ 2 (ἢ. Δρρδσθη βυρρ επηεηΐβ ἴμς παγταίίναϑ 
οὗ 1 ἃπὰ 2 5. δηά Σ δηά 2 Κὶ. 

7εγοπια, ψ 1]ε τεϊαϊηίησ (ἢῈ Οτεοκ {|| Ῥαγαϊῥονιόποη, 5ὰς- 

ξεϑιεὰ (μαΐ οἱ Ο γορίοίες, ““ϑἷηςε,᾽ ας 5αά, τεπηδυκίης οὐ [86 

Ηεῦγεν ΕΠΠ|6, “τὰ ταϊρῃς πλογα δἰ ση  βοδη ν σ4}1 [ἃ (μ6 ΤοὨγοηΐοϊα 

οἵ [δε τ ΒΟ]6 οὗ βδογεὰ ἢἰβίοσγ." (Ομοά εἰρη βοανίμς ΟἸτοηίσοι, 
" 



2 ΟΗΕΟΝΙΟΙΕΘ 

ἰοίδμς ἀῤνέπα δἰδίογίΣ ῥοσομηῖμς ἀρῤῥεῖἑαγε) (Ργοὶ. ραΐφα!.). ΤἈυ3 
δτοβα [86 πᾶπὶῈ δάδορίεἀ ἰῃ ουν ΕὨρ 5) νεγϑίοηβ. Γυΐζθογ υϑεὰ 
ἴδε βᾶτὴθ ἰῃ ἴ3 ἰγδῃβϑίδιοη δὲς Οἠηγομίξα. 

Ιῃ [ὃς ρῥυἱπίεα Ηδθγεν Β[Ρ]65 Ὁ σοηῖοῖεβ 15 ἰἢς 1α5ὲ ΒοΟΚ οὗ [88 
“τη ρ5᾽" οὐ ἴῃς (Ὠἱτὰ ἀἰϊνίϑίοῃ οὗ ἰε Ηεῦγενν σᾶποη. ΤᾺΪ5 18 
[15 ΡΙδοα δοοοσάϊης ἴο ἴῃ Ταϊμηυὰ πὰ (ἢς πηδ]οσίιγ οὗ Ηεῦσενν 
Μ55. ϑ0ΠῚ6 Μ58., ΠΟΥΜΕΝΕΓ, διηοηρ ἴμετ ἴῃς 51. Ῥείεσβρυγς ΒΑΡγ- 

Ἰομίδη Οοάεχ δηὰ ἔνο ἰῃ (μῈ Βγἰ5}} Μυβευπι, δὰ ἴμ6 ϑρδῃ ϑῃ 
ςοὐάϊοεβ φεῃογα  γ, ρος ΟὨγοηῖςοῖε8 δ [με Ὀεφίππίηρ οἵ (ῃς Ηδρίορ- 

τΆρμᾶ. Α Μαβϑοτεῖίς ἱγεδίίβαε, 4 ἀαμαϊη Τεδμαγέηε (1207 Α.0.), 

ἀθοίασοϑ [5 ἴο βᾶνε θθθῃ [δα οσίμοάοχ Ῥαϊδβιίηΐδη ογάοσ. ΤῊΪβ, 
Βονενεσ, ἰβ νου ἀουθία!. ΟὨχοηΐς 65 ὈῪ [15 ἰδία σοπηροβί[ίοη δηὰ 

ΒΡΡΙ οπλθπίΑΥῪ Ομαγαοίεγ σοστες ιν δη 45 115 ρἷδοα δἱ ἴῃ οἷοβε οἵ (Π 8 
Ηδρτενν σάποη. Ὅμε τείεσεηςεβ ἰηῃ Μί. 23 βυρρεδί 4150 [μδὶ δἱ 
(ἂς τἴπλς οὗ Ογίβί, ογ (με ἙςοἸ]εςιίοη οὗ δῖ5 βαυίηρϑβ, {818 θοοῖ οἰοβεὰ 
ἴδε Οδθοη. ΤΒε ἱγδηβροβίοη ἴο ἴπ6 Ὀερὶπηίηρ οἵ ἴδς Ηδρίορ- 
ΤΑΡἢδ ΡΥΟΌΔΟΪΥ νγὰ5 θδοδυϑε [86 Ὀ0Κ οἱ [153 Ηἰβίοτυ ργεοεάεα (868 
ἀαίεβ δϑϑίρηεὰ ἴογ πιοβί οὗ ἴδε σεπιαϊπίηρ Ηδρίορταρμα. (Οῃ (Π68 
οσάεγ οἵ ἴῃς Ηδρίορταρμα 58εεὲ Ῥαίοῃ β οίδεγ, Ρῃ. :--3; Οἰῃβθυγρ 8 
Τηἰγοάμοιίοη, ΡΌ. τ- 8.) ἌΝΆΙΠΕ ἰῃ τδὈ ίηϊςαὶ 1ἰτογαΐαγε ΟὨγοηῖο 5 

ψ 85 τερασάδα ὙΠ βυβρίεΐοη, [15 Ηἰβίοσίςδὶ δοσύγαου θείης ἀουδίοα 
ΒΥ Ταϊγυυάϊς δυϊμογίε8 ἀπὰ 1 Ῥείη μεϊὰ ἴο θὲ ἃ θοοκ ἔογ μοῃν- 
ες! ἱπίεγργείϊδιίοῃ, γαῖ ἰΐϊ8 σδηοηίς!γ, ἃ5 βοῦς ἤδνα ἰπουρῇῃϊ, 
ὭΘΨΕΙ 566 ΠΊ5 ΓΕΔΙΪῪ ἴο ἢᾶνα Ῥεεὴ αιυεϑιοποα (.Ε. ἷν. Ρ. όο; Βυβ!], 
Οαποη απὰ Τοχὶ οΥ ἐπε ΟΤ. Ρ. 31). 

Ιῃ τς Οτεεῖκ νεγβίοη ΟἈγοηὶςεβ ἔο]οννβ [6 ΒοΟΚΒ οἱ Κίῃρϑβ 
(νπῖςἢ ἱποϊυάε τ δῃηὰ 2 5.). Οὐοοδβίοπαιν ἰξ ρῥγεσθάθβ [πη οσ 
ἄτορϑ ουί αἰϊοφείμεσ. Βαὶ ἴμεϑε νδγίδίίοῃβ ψψοσα ἰός δὶ] οσ ἰηἀϊν! 4] 
δηά Βηά γο Ξυρροτῖ ἰῃ ἴΠ6 ποῖα] Μ55. οὗ ἴῃ Οτεοκ ΒΙΌ]Ὲ (ϑινεῖε, 
]ηίγο. Ἰο “6 ΟΤ. τη Ονεεξ, Ρ. 397). Τα ογάεσ ἰὴ (δς ἘΠ ρ 58 ΒΙΌ]ς 
5 ἀεγίνεά ἔσομαι ἴμ6 ατεεῖ [μγουφῇ ἰΐ8 δε ἴῃ ἴδ6 Ψυϊραίε. 

ι 2. ΤῊΞ ἘΒΕΓΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗἩΒΟΝΊΟΓΕΒ ΤῸ ΕΖΒΑ ΑΝῸ ΝΕΗΕΜΤΙΑΗ. 

Τῆς ΒοοΚβ οὗ (μγοηίοϊεϑ ἃγα υἀϑυδ!ν αβϑίχπθὰ ἰο [ῃς 88πλ6 δὺ- 
ἴδοσ 88 (δδίὶ οἵ Εζτα δπὰ Νεβδπιίδῃ, Ὡς ἢ ἰϑο σὲ τεοκοηθὰ ἰῃ (ἢ6 

Ηεῦτεν σᾶποη 88 ομα δοοῖς. ΤῊΪΐβ 15 ποῖ ΟὨΪυ (ἢ ρεοηεγαὶ ορίῃ. 
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ἴοι οὗ τηοάεσῃ 5. οἰ γβῃΐρ, Ὀυὶ ἰϑο 85 (Βαϊ οἵ (Ὡς Ταϊταυά, ψΒίο ἢ 
δϑου δεὰ (μετ ἰο Εζστα. (Βαδα δαί ἴ. τς. τ γα Ξογὶῥεὶ! ᾿δγμηι 
δώμηι οἱ ρεπραϊορίαηι ἐπ ἰἶδγο Οἠγομίσογμηι αα 56.)ὺ ΤὨΪ5 450 85 
ἴδε φεηογαὶ νΐενν οὗ [Ὡς τα Ὀΐη5, [ῃ6 Οῃυτοῖ ἔδίμεγϑ, δηὰ (ῃς οἱ οσγ 

ςοτητηδηίδίογβ, δἱ ἰοδϑί 85 ἴδυ 8ἃ5 ἴῃς Βοοκ οἵ ΕΖτγὰ νγᾶβ σοῃηςεσηβά, 

1μδὲ θοῖὰ (μαι Ὀοοῖς δηὰ (Ὠτγοηίοϊεβ ψεσα ττὶ τε ὈΥ [ἢ6 8816 
δυΐμογ, ργεβυηδῦϊνγ ΕΖτα. (Εοσ ἃ 11ϑὲ οἱ ἴβοβε μοϊάϊηρ (8 ορίῃ- 
ἴοῃ 58εε Ζοα. ρῃ. 8...) (Ονίῃρ ἴο ἴῃε βεραγδοῃ οἵ Νεμοηλ δῇ το 

ἘΖτια διὰ [86 τηθπηοῖγβ οὗ Νεβεγαϊδῃ Ῥεΐῃς τσ τ6ἢ ἰη ἴῃς ἢγβὶ 
Ῥεγβου, ἴῃς νίενν Ὀεσδῖης νἀ εἰγ Ρῥσγοναίεηὶ [μαι ΝΕ Βοπιδ ἢ νᾶ5 [ἢ 6 
δυῖΐδογ οἵ (ᾷε θοΟΚ ς4]1εἀ Ὀγ 5 ἢδτηθ.) Ὅλα τϑᾶϑοιβ ἴοσ βηάϊΐης 
ἃ ςοποῃ δ Βουϑΐρ οἱ (σοῖς ϊεβ δπὰ ἘΖγα-- ΝΕΒο ἢ γα 88 

ο0]]1ονν8:- 
(1) ΤΆε επαϊΐπρ οὗ (γοηίς θβ δηά (δες Ῥερίπηΐηρς οἱ ΕΖτΙα ᾶγὲ (ῃε 

ϑ81ὴ6 (2 (ἢ. 3653 (- -- ΕΖΓ. 11-89 ἴ0 ροὸ “ῤ). ΤῊΪ5 βυρρεβίβ (δὶ {ΠῸῪ 
ὍΕΓΕ ΟΥ ΠΑ ΠΥ οπ6 ΜΟΓΚ, ἃ σογησαοη ρογίίοη οὗ Ἔα. θοοὶς Ῥείη 
τεϊαἰπεὰ δἱ (μεὶγ ροϊηι οἱ ϑβϑεραγαίΐοῃ ἤθη [ΠΟΥ ἡνεγα οἴοόνθῃ δϑυη- 
ἀεσ, ἰμαὶ (μεῖς ογ ίπαὶ πὶ πρὶ ΡῈ τεσορηΐϑεά. ΤῊΪ8 ἄγριι- 
ταεηΐ, οὗ σουγδβθ, ΟὨΪΥ [85 ἴοσςα ἴῃ νίενν οἵ [ες ογάεσ οὗ [με θοοΚ5 ἴῃ 

ἴδε Ηεῦγενν σαποῦ. Τα δργυρὶ οἶοβε οἵ 2 (. 5 πιοϑβὲ πδίυσα!ν 

ἐχρίαἰπθὰ οὐ ἴμε στουπὰ ἰμαὶ οτἱρίη4}}γ ἴἰ τνᾶ8 σοηππυορὰ Ὀγ [μα 

δίοσυ οἵ [δε τεΐυγῃ ρίνεῃ ἰῃ ΕΖτ. 1. 
Τδε βερασγδέοηῃ ἰῃ (ῃε Γάμοη 18 Δρραγεῃί ἀυς ἰο (με ἔδει (μαὶ 

ἴδε ςσοπίεη!8 οἵ ἘΖτα-- ΝΕ μοπλδ ἢ Μεγε τεραγάβα 45 ἰῃς τπογε ἱπη- 

Ῥοτγίδηϊ, βίπος [18 ἡδιταϊΐνε ψγὰ8 ἃ ῬΙΌΡΕΣ Τοηίἰηυδίίοη οἵ [πε 
βδογεὰ ἰβίοσυ δγεδαυ Ἵδηοηϊθοα ἱπ 1 δηὰ 2 5. ἀπά 1 δπὰ 2 Κ., 
δηὰ [15 παγταϊννε ςὨσοῃοϊορίςα!ν σοποίυἀεά με Ὠἰδίοτγ οἱ [5γϑε]; 

ψἘ11|6 ΟΒγοηΐοΐεβ τγᾶϑ ΟΣΪΥ ΒῈΡΡΙοΘΠΙΑΣΥ ἴο 1 δηὰ 2 5. δπά 1: 
διὰ ἃ Κ., δηὰά (βοσεΐοσε νὰ8 ποῖ δὶ ᾶγϑβί νεσῪ δἰ μα ϊν να]υεὰ δπὰ 
γ88 ΟἿΪΥ δἱ ἃ ἰδίας ρεγίοα τεοείνεα ἱηίο [6 Τδποῃ. 

Ζοε., ἰοἸονίης ΒΙεεῖς (έρ.6 ὃ 140), ἀου 5 [Ὡς υηδγ οὗ δυϊβουβαῖρ δηὰ 
τοϊηκ [με Ἰἀεπειν οὗ 2 ΟΒ. 365 “. ἀηὰ ΕΖτ. 1"-35 θεϊξες Ἄχρ  δπϑὰ 85 ςοπιίης 
ἕτοσα δῇ οὐϊζος (6 δυΐδοσγ οὗ ᾿ δηὰ 2 (Β.) ψῆο τίββεα ἰῃς βοοοηὰ οὗ πὸ 

ἀϊδάποις ποῦκβ ἴο Ὀ6 τεοορτίϑοα 88 ἃ κίπαὰ οὗ ςοηιἱπυδίίοι οὗ ἴδε δτϑί. 
Ης αἷβο μοϊἀς δαὶ [δε ρίδῃ οὗ ἘΖτγβ-- Νεβειηΐδη ἴθ ῥγεβεπίίης τεςεηὶ 

Αἰβίοσυ 15 αρϑίηϑὲ δὴ οτἱ καὶ ἱσησηθάϊαϊε οοηποοιίοη τῖϊ τ δπὰ 2 ΓΒ. 

Φρ.ἕ 9... 
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(2) Τα ϑᾶτης ρϑηδσγαὶ σπαγδοῖεσ ρεγνδάεβ θοΐἢ ννοσκβ8. Βοίῃ 

580 ἃ [οηἀη685 ἔογ ἴδε [ο]]ονίηρ ρατιοα]4Γ5:--- 
Α. Οεμεαϊορίςα! ἀπά οἴμετγ [155 οἵ ἔδγα ]εβ δηα Ῥθυβοῃϑβ. 

ὙὨυβ πῃ ΟὨγοηΐοϊεβ ἀγα ἴῃ χεηπεαϊογίεβ οὗ ἴῃς ἔῃ} 65 οὗ ἴῃς ἐπεῖνα 
ἐὐὴθαβ δπὰ [με μουϑ65 οὗ 58] ἀπά αν (1 ΓΒ. 1:-8); ἴῃς ἱπμδθ ϊδηῖβ οὗ 
7ετυβδίεπι (9᾽- 1); [86 πιρμςν τπδη ἴῃ Πανὶ 8 δυπλῖεβ (1135-); Ῥνα 5 
τεογυΐιβ δὲ Ζίρίας (123-17. "1.4. 30), τῆς 1,ονϊτ65, ργίεβίβ, δηὰ πιυϑβὶοΐδηβ [μδὶ 
δϑβϑἰβιθα ἴῃ ἴμ6 γεπιοναὶ οὗ [ῃς ἀὐκ (1 5511. 1-2)..ὄ (86 Στ} ε5 οὗ {με 1μεν 65 

(235-53); ἴδε ὑπεηϊγ-ἔουτγ οουτβοβ οὗ ρῥτίεβίβ (24'-1}); μεδάβ οἵ ἔπι} 165, 

Κοδιδιμῖιεβ δηὰ Μεγαγίϊεβ (2439-2:). τὴς ὑνγεηςγ-οΟΌΓ σουΓβε8 οἱ β5ἰρετβ, 

18 εἰγ πᾶ πη65 ὑνγῖςε γερθαῖθα (251-31); [ῃ6 σουγβ65 οὗ ραῖε- κεερεγβ (261-19); 

Ονετ3οεΓ5 οὗ [88 ΤεΙΏρΙς ἰγεαϑυγυ (2629-28), 1,ον!ἶςα] οβῆςετβ ουϊϑίάς ἴῃς 
Τεπιρὶς (1635.5:); τ[ῃς ἵποῖνα σοϊαπηδηάοτβ οὗ {πὸ ἔνγεῖνε σοῦγβαβ οὗ [8 
ΔΓΙΩΥ (27.-1}); τπ6 ῥχίῃςεϑ οὗ {πε {γῖρ68 οὗ 15γαεὶ (27.5.5); {πε ἔνεῖνε οβῆςεγβ 

ονεῖ αν ᾽5 βυϊρβίδπος (2755); ῥγίῃσςς, [μονίϊεβ, δηα ργίεβίβ βεηὶ ὈΥ 

7. μοββαρμδὲ ἴο ρῖνε ἰπβιγυςσιίοη ἴπ ἴῃς αν (4 (ἢ. 171-83); 1μδνιεἶςαὶ σαρ- 
ἰδὶπβ υπάεγ 7εμοϊδάδ (23,}; [μενὶτς4] Ἰεαάεγβ ἱπ οἰεδηβίηρς ἴῃς Τερ]ς 
δηὰ 1 ενίϊεβ ἴῃ σμᾶγρε οὗ οβετίηρβ ἱπ Η6Ζε ἢ 5 γεῖφῃ (29.5.14. 3112-.6); 

1,ενῖτεϑ πηεπιϊοπθὰ ἴῃ σοπποοιίοη ἡ Ὦ ἴῃς τεραῖγ οὗ ἴμ6 Τοπιρὶς δηὰ ἴδ 6 
αἰπιγ αϊίοη οὗ οβεγίηρβ δὶ [88 ρββϑονεὶ ξεϑίϊναὶ ἴῃ ἴῃ τεῖψχτι οὗ 7 βίδα 
(34" 1.39). ὙΒεβε δὲ ρδγδὶ]εἰθὰ ἰῃ ΕΖγα-- Ν᾿ μβεηλίδῃ Ὀγ ἴῃς [1515 οὗ (Ὡς 

Ἰεδάετβ, απὰ οὗἨ ἴῃς ἔαπι!εβ οὗ τῃς ἰαἰτγ, [8 ρῥγιεβϑίβ, με 1,ενῖεβ, ἴ[μ6 

βίηρογϑβ, ἴῃς γαΐε- Κεορεγβ, 8 Νείῃιηΐπι, ἴῃς βεγνδηΐῖβ οὗ ϑοϊογηοῃ, δῃηὰά 
ἴδοβε νμουῖ σεπεδίοσυ τὸ σεϊυσπθὰ στ Ζεγα ῬΑ Ραεὶ (ΕΖ. 25.5 Νε. 
η1-9); Ὀγ ἴδε 158 οὗ ἴβοβε ψῆο τεϊυγηεαὰ στ ΕΖτα (ΕΖγ. 82-); οὗ ἴῃοβα 

ῬοΙΔ ρτίεβίβ, 1,εν ϊεβ, βἰηρετβ, ψαίθ- Κεαρετβ, δηὰ Ἰδν νμο μὰ ἐογείσῃ 
πῖνεβ (ΕΖγ. το δ); οὗ [ῃοβαὲ ψῃο 5ἰπεὰ {πε σονεπδηΐῖ, ἴ8 6 φονεγῃοσ, 

Ῥτίεβίβ, 1,εντεβ, ἀπὰ οἢ εἴς οὗ ἴῃς ρδθορὶς (Ν΄ε. τοἱ-33); οὗ ἴῃς ῥγίεβίβ δηὰ 

1,ενῖϊε8 το Ρατίς ραῖθά ἰῃ (6 Ῥχοπιυϊσαϊίοη οὗ {πε ἰδὶν (Ν 6. 8". 1. 94); 

οὗ 1ῃ6 Ὀυ άετβ οὗ (ῃς6 νν4}} οὗ Γ ἐγιβδ]επὶ (Ν 6. 31-5; οὗ τ8ς ρτγίηςεβ (7), 

Ῥτίεβίβ, δηὰ 1,ενῖτε5 σῆο ρατγιϊοὶραϊεὰ ἴῃ ἴμε ἀεάϊςαίίοη οὗ ἴῃς ν8}} (Νε. 
11᾽5:28. .1-.4). οὗ 1ῃς τεβίἀδηῖ8 οἵ Τεγυβαὶεπὶ (ςογτεβροπάϊηρς ἴο τῃε 115ὲ οὗ 
: (Ά. 9) (ἥε. 11’). Ὗε αἷϑο μανε ρεάΐσγεεβ οογγεβροῃμάϊης ἴο ἔμοβα 
ἰπ ΟΒτγοηίοϊεβ, ἴμοβε οὗ Εζγα (Εζσ. γ-ὅ) ἀπὰ οὗ ᾿δάδυα (Νε. 1.219-.1). 

Β. Βοῖϊῃ νόσκβ ϑῇον" ἃ ἰοηάῃβββ ἴοσ ἴῃ ἀοϑοσὶριίοη οἵ [88 
οοἰε γαίίοηβ οὗ βρεοΐδ] σεϊ!ρίουιβ οσοαβίοῃϑβ. 

Ιπ τ δηὰ 2 (ἢ. δγὲ ἀεβογριίοπβ οἵ ἴῃς Ὀγίησίηρς ἃρ οὗ ἴῃς δῖ (χ ἢ. 
15-16), οὗ ἴδε ἀεάϊςαιίοη οἵ (με Ταπιρ]ς (2 ΟὮ. 5--.9), οὗ τῆς τεϑϊογδίίοῃ 
οὗ τῃς τ ουβμῖρ οὗ Ὑδαεἢ δηὰ τμς ςεἰεγδίίοη οὐ ἴμ6 ραβϑβϑονθγ ὑπάοσ 
Ηεζεκίδῃ (2 (ἢ. 20--31), ἃπὰ οὗ ἴῃ8 ρββϑονεσ ὑπάδγ Τοβίδῃ (2 (Ὁ. 35); 

δηὰ ἰῃ ΕΖζγα-- Ν8πεσηϊδῃ ἅτε ἀεβογὶριϊοηβ οὗ ἴῃ εγεςιίοη οὗ ἴδς δἱΐασ δὲ 



ῬΑΤΕ ς 

ἴδε {πιεὲ οὗ 7οββυα δηὰ Ζεγυρθαθεὶ (Εζγ. 3), οὗ [Ὡς ἀεάϊςδιίοη οὗ ἴῃς 

Τειιρὶς (ΕΖε. 614-18), οὗ [ῃς ςεἰενταίίοη οὗ ἴμ6 ρᾶβϑϑονεγ (ΕδΖγ. 619-53), οὗ 

τῆς ςοἰεὈταξίοη οὗ ἔπε Εεαϑὶ οὗ Τ᾿ θεγηδο εβ ἰπ σοπηδοιίοη ἢ τἴδ6 τεδα- 

ἱπῳ οὗ ἰδς ἰατν (Να. 812-18), δῃηὰ οὗ ἴῃς ἀεαϊοβίίοη οὗ ἴπ6 νν8}}8 (Ν 6. 1.231-2). 

ΓΟ. ἴῃ [δε δἰϊεπίίοῃ ραϊά ἴο [με ρῥγίεβϑίβ, (ῃς 1,εν]ῖε8, δῃη ἃ Ἔβϑρε- 
οἶδ!γ ἴο {μ6 τυϑίοἰδῃ 5 ΟΥ βίῃ ρεῖβ δηὰ ἴῃς ραίε- κα ρεῦβ, Μ Ὠΐοἢ ἰδ ῖεῦ 

οἰλ55658 ἅσε ἠοῖ τηθηςοηδα εἰδενμοσε ἰῃ (Ὡς ΟἿ. 

Το πυυϑίςΐδῃβ γα τηθηϊϊοηδὰ ἰῃ τ ΓᾺ. 6164. αἱ 6.) οἿ8 1 ς14-:. 2) 1. χό4-ἐ: 
423) ς. 25 2 σἈ. 5126. γ6 8:41. 201". Ὁ: 1112. 18 1ρ35.38. δὺ 105 {.. 2413 ,ς1 δῃὰ ἱῃ 

ἘζΖι. 319 4. Να. στ] 128. Μ. 21.29. 6.4] 135 τι. ΤΠδ φαϊε-κεερεσϑ ᾶτὸ τηθη- 

τἰοηεὰ (οἴϊεη πὴ [Π 6 5ἰρεγ8) ἴῃ σ ΓΒ. 917-39 τς18. 2. Μ χό28 218 26!. 12-9 
2 ΓΒ. 8:4 234. 19 31}. 3412 351 Δηᾷ ἴῃ ἘΖΓ, 243: 10 71 1ΟῈ ΝΕ, 7} 4 τοῦ (38) 

11." 1235. 4. 41 1.18 (Βα. ρΡρΡ. χίν. 2). 

ΤὨυ5, Ὠδίενεσ τὲ ἴῃ βουσοεβ οὗ ἴῃεϑε τίη ρ5, Ἔχ Υ (Π6 

βδῖθ ἰηίεσεβὶ δηὰ πηιοίϊνε οὗ σοπιρ ] δ ΐοη οὐ ΔυςΠουβμΐρ ΔΡΡΘᾶσ ἴῃ 
Βοῖμ, δῆος {π6 σοποϊυβίοῃ ἴπᾶΐ οί ἃγα ἴσοτῃ ἴπ6 βᾶπια Ῥεβοῃ ἰβ 
ἱγτεβίβιθ]ε. ΤῊΪ5 ἰ5 51}}} ἔυσῖπεῦ σαρροτγίεά Ὀγ ἴπε [ο]ονίηρ ἴδοί:--- 

(3) Βοῖὰ ψοσκβ Ἔχμῖδῖς ἰῃ ἃ πιαυκοα ἄδρτες ἴῃς βδπης ᾿ἰησυϊβις 

Ῥεου τιτε58. ΤῊ ῊΪ5 18 ἔν Ἔχῃϊ ἱτεα ἴῃ {Π6 ἰδ οὗ 116 ΟΒΓΟΙΙΟΪ 6 5 
Ῥεου Αγ [165 οἱ αἰοιΐοηι σίνθῃ οἢ Ρρ. 27 7. 

8.3. ῬΑΤΕ. 

ΎΤΠε ἀδία ἴοσς ἀείεσιηϊηίηρ (μῈ6 Ἔχϑοί ρεγίοά οὗ σ δπὰ 2 (Ἐ. 
τἀ Κεα ἔγομι ἴμοβα ὈΟΟΐΚ5 ἅγα νΈσΥῪ πλεᾶρτο. ΤΠε ὈΟΟΚΒ οἷοβα ΠΏ ἃ 
τείοσεηςς ἴο ἃ ἄδογεα οἵ Ογτιιϑ ἰῃ ἴῃς βγϑί γεαγ οἵ δἷ5 γείψῃ (537 

Β.6.), ἢδῆςα {ΠῈγ σδηποίῖ ΡῈ δυ] τοῦ (μη πὶ ἀαίΕ. ΜοποΥ αἴ50 5 

τεςΚοηαά ἴῃ ἀδγοβ (1 (Ὦ. 297), [Ὡς Ῥεγβίδῃ σοϊπαρε ἰηἰτοάπςεά ὈΥ 

Ῥαῖυβ 1. (521-486 8Β.6.), ἢεποα ἴμεν ἀο ποῖ ἴ4]] νη (π6 Ρὲ- 
δἰπηΐῃρβ οὗ ἴῃς Ῥεγϑίδη ρεγοα (ς37-332 Β.0.). ὙΒδη δραίη ἴῃ 6 

ξεμεδίορυ οἱ Πᾶν 5 [ἈΠΆ]ν ἰβ ἀρρατεμ!ν Ῥσουρῃί ἀονῃ ἴο (δα 
βἰχίἢ ρεηεγδίΐοῃ δἴζεγ Ζεγαρθαραὶ (80 βουτίϑπεα ς37-Ὁ} (α ΓΒ. 

3590, ΤῊΪΘ τπᾶῖα5 ἴῃς ἀδίε ἴογ 1 δηά 2 (ἢ., σεοκοηίηρ [Ὠἰσίγ 
γεδτβ ἴοσ ἃ ρεπεγαίίοῃ, ποῖ δα] εῦ [πδη ἀρουΐ 3.90 Β.5σ. ὙΤμο ατεεκ, 

ϑγτίδς, δηά [1,αἰΐη ἰεχίβ, πονενογ, τεδά τ (ἢ. 3:.3. ἀἰ γεν (5εε ἐπ 

ἰοοοΚ, Ὀτὶσὶπρ ἴπ6 ρεμεαορυ ἄονῃ ἴο [με εἰενθητῃ ρεπμογδίίοῃ δἰΐοῦ 
ΖετθΡαΡΕΙ. Τϊ8 νουϊὰ ρ]αος [μ6 ἀδίε, σεοκοηΐηρ δραὶπ (ἈἰΓῪ 
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ΥΘΔΓΒ ἔοσ ἃ ρεπδσδίίοῃ, δ ἀθουϊ 200 8.5. ΤῊΣ γεᾶγϑ, Βόγον εγ, ἃγὲ 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἰοησεῦ (μη δῃ δοίυδ] ρεπογαίοη διηοης ἴῃ Ἡδεῦτεν. 

Καιηρβδίβεη τεοκοηίης οἡ ἴμε ἀεβοεηΐ οὗ ἴῃς Ηερτεν Κίη 9 ὅχεβ 
(δε Ιεηρίῃ δ ὑνεηιγ- ἄγος γεατβ ((Ογοποϊορὶς ἀεν μεῦν. Κὐπῖρε, ὈΡ. 
48 7); ΚΙκίει τλδῖκοβ ἃ ψεηδγαίίΐοη ὄνε 1658, ΟὨΪΥ ὈΨΘΏΪ γεδγβ 
(Κοιη. Ρ. 26). Οχ [85 ἰδϑὲ θδϑβῖβ εἴδνεῃ ψεπεγαίίοῃβ δϊεσ Ζετιθ- 

δαὶ ψουϊὰ εχίεπὰ οὨ]γ ἴο ἀρουΐ 300 Β.οϑ. Υεὶ ᾧ, ὦ, δπὰ Ἐ 
ῬΓΟΌΔΡΙΥ πᾶνε 5 ΠΊΡῚῪ ἱπίεγρσγείε (ῃ6 ἀϊβῆουϊ ἈΦ ἰεχί, ἀμὰ βεῆοα 
ἄο ποῖ τεδὶὶν ἔυγηίϑῃ ἃ ἰσυιβιοσίν Βαϑὶβ ἔογ ἃ ἀδίβ. ΤὨες τεδά- 
ἰπξ οἵ ἴπε Νγββ. ννὰ58 ργείεσσεἃ ὉγῪ Κυδεηῆεη (Εἰμὶ. 1. 2, ὃ 20, 1); 
4153ο Ὁγ ΊΠάοῦοες (δὲς Σἡμεγαίμν ἀθς 4. Τ. ὃ ἃς, 2). 

Βαϊ βίπςε 1 δῃὰ 2 (ἢ. ογ ρί πα! ψεσε )οϊποα ἰο ΕΖγα-- ΝῸ οἰ Δἢ, 
[ε Ρεγίοά οἱ ἴδε ΟΒγοηίοϊεσ οἂῃ α͵8ο θὲ ἀείεστηϊηθά ἔσγοσῃ [μο86 
Ῥοοκβ. Τε |ἰϑὲ οὗ (με δἰ μἢ ῥγίεϑίβ γίνε ἰῃ Νάα. 1219 “- 5:1. ἐχίθη 5 

ἴο ]αάδάυδ, το δοοοσαΐϊηρς ἴο 7οβερῃυβ (45. χὶ. 7, 8) ννὰ8 δίψῃ 
Ῥηεβὶ ἴῃ [6 ὕμηθ οὗ ΑἸἰεχδηάεγ ἴῃς Οτεαῖ. Ῥδτίυϑβ ἰ8 τεΐεττεά ἴο 
858 ἴῃς Ῥεγείαη (ΝΕ. 1253) ἰὴ ἃ ΨΥ (δὶ βυρρεδίβ (δαὶ ἴῃς Ῥεγβϑίδῃ 
Κιηρσάοτῃ Πδὰ δἰγεδαγν δ] οη δηὰ ἰμδί (ῃς {πὲ οἵ ΑἸεχδηάεσ (336- 

323 Β.0.) δὰ θεεὴ τεδομβεά. Τδυβ ἴδε οἰοβε οἵ (ἢε ἰουγἢ σεμ ΌΓΥ 
Β.Ο., ΟΥ 300, ΠΔΥ θ6 Ποη ΒΘ η1γ ρίνεη 85 18ς Ρεγοά οὗ ἴδε (ῃγοηίοϊεσ. 

Τῆς 9. δοῖδτβ ψδο γερατάεὰ Εζγα 85 ἴς δυῖδογ οὗ : δῃὰ 2 (Β. δηὰ δἷϑοὸ 
οἔτδε ΒοοΚ οἵ ΕΖτα, βανε γεζυββά ἴο δῖον ἴ.ς ἐπι ρ] Ἰοαἰίοη 5 }υβὲ πιεηιοποὰ 
ἄγανσι ἔγοτα τ ΟΒ. 319.-5, Ββοϊάΐηρς εἰμεν (δαὶ ἴ8ε ραββασὲ οοηϊδίηθα πὸ 
115ὶ οὗ 5ἷχ οὐ ποτε ψεηεγαίίοηβ δἴζεγ Ζεγυ θρεὶ (Π ανί5, Ὁ. Ρ. 125), οὕ 
[μδὲ ἰξ νγὰ5 δὴ ἰηϑεγίίοη (Κεῖ! μεϊὰ Ῥοΐὰ οὗ [8686 νίενσβ, Οορορε. Ὁ. 82); 

διηὰ Π|πουσίϑς ἴμοβς το Βεϊὰ ταὶ Ν᾽ Βειαΐδῃ ττοῖε ἢ θοοΚ πᾶνε τερασά θὰ 
τδς 1515 οὗ ρτίοϑίβ ἰῃ Ν . 1.2}-5 εἰἴποῦ 85 δὴ ἰηβεγιίίοη (δηρε Οτοβῦγ, Νδ. 
Ῥ. 2) οἵ 85 ἃ ᾿ἰΞὲ οἵ ἀδβοεηδηΐβ οὗ ἰῃ!ς ῥτίεβεΥ ἐδπλῖγ, ([μ 6 ἰαβὶ οὐ τ βοσο, 
7αάάυα, ταἰραὶ πανε Ὀεεη Κπονπὶ ἰο ΝΙ Βεταΐδῃ ἰπ δἷβ Ἴχίγτειης οἱὰ δβὲ 
(Κεὶ!, 1ηπἶνο., ἰταῃ8. ὉῪ ουφίαβ, ὃ 149). 

ἢ 4. ῬΙΩΑΝ, ΡΌΒΡΟΒΕ, ΑΝῸ ἘΠΒΤΟΞΙΟΑΙ, ΨΑΙΌΕ. 

Τῆς ΒοοΚϑβ οἵ ΟὉμγοηίςοἶεβ ἃγὲ ἃ ᾿ἰἰβίοσυ οἵ ἴῃς κίηχάοτῃ οὗ ᾿υἀ δ 
ἔτοπι [86 δης γοποπιομὶ οἱ Ὀανίά ἰο (86 ἔ4]1 οἱ Τεγιιβαίεα. ΦΤῖ5 

ἰἰϑίοσυ Ὀερίπϑ τ ἃ ἰοηρ ἰπἰγοάυςιίοη, ευπϑἰϑιίηρ ἴῃ ἴμε πηδίῃ οἵ ἃ 

βεγῖ68 οὗ ρεπθαϊορίοδὶ (80 165, βῃονίης ἴμ6 ογ σίῃ οὗ [5γϑεὶ] ἴσοπι ἴΠῈ 

θεσίπηΐης οὗ τιδηκίη, δηὰ (μεῖὶγ σοπηεοϊΐοη τ] ἢ οἴμασ ῬΘΟρ 68 
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(πιδίεγαἱ ἀογίνεα ἔγοσῃ ἴῃς Ἡδεχδίευς), δηά ρίνίηρ {κε υνσῖίϑα (δ ς 
οἰδῃ5 οἵ [8}}}165 οἱ ἴδε {π|ρε8 οὗ [βγϑεῖ, στ ρατγίίουϊας τεζασγὰ ἴο 
ἴδοβε οἱ 1ενἱ, Τυἀδῃ, δηὰ Βεη͵)δπιίη ([μῈ ἴῆτες {τ 065 πχοϑί ἱτωροσ- 

ἰδηΐ ἴοσς ἴῃ6 ροβὶ-Ἔχῖ!ς σοταγαυη  γ), δα 4150 ἃ 115ὲ οἵ [με ἱπῃδθί- 

ἰΔηἴ8 οὗ Τεγυβαίθπῃ (1 (Ἐ. 1-9). ὙΠΘΩ σομηπηθηςα5 [ῃ6 ἰβίοσυ 
Ῥτόρεσ, ἰηἰτοάυςοα ψῖ ἢ δῃ δοσουπὶ οἱ [με ἀεδίἢ οἵ 5880} (1 (Ὠ. 1ο). 

ΤῊ]5 ᾿ἰ βίου 15 τίη [Ὠγουφῃουΐ ἔγοτῃ ἃ ὑσίεϑ! Ροίηϊ οἱ νίαν. 
ΤὨὲ τυτίϊεσ 18 σοῃοογηθα ἄῦονα δνεσυιΐηρς εἶδε ἢ τς 16 οἱ 
15:86] ορηιγεὰ ἴῃ ἴῃ6 Ψοσβρ δὲ [86 Τεπιρὶς ἴῃ 7εγιβαίοα. Ηδ 

ἀν ε}}]5 δἱ ἰεῃσίῃ ἀροη [Π6 γεπιονᾶὶ οἵ ἴδε δκ Ὀγ Πανίὰ (1 (ἢ. 13, 
15-16) Ὶ ὍΡΟΙ ἢ15 [Βουρῃϊ οἱ ἃ ἰεπηρὶς (1 (ὮΒ. 17) δῃά δ8 ρσεραᾶγᾶ- 
τ(ἰοῃβ ἴοσ ἰἰ5 δυϊ]άϊηρ (αι ΟἸ!. 21, 22, 28, 29); ρου 118 βίγυσίυγε 

δηὰ [υπιΐζατε δηὰ ἀεάϊοαιίοι. ὑπ άεσ ϑοϊομοη (2 ΓΒ. 2--}); ὕροη 
[18 τερδῖγβ ἰῃ ἰῃς τεὶζῃϑβ οὗ Τοδβϑῃ, Ηδζεκίδῃ, δηὰ 7οβίδῃ (4 ΓΒ. 

245. 2059. 245), Απηά ἴῃ σοπηρδοιίίοῃ ἢ ἴμεθε ἰδϑὲ ἴννο γὸ- 

Ρδίγβ ἅτε ρίνεη ποίδ]ε ἀδβογίρίίοηβ οὗ ρᾶββονεσ [δϑίἑνδὶβ ςεἶε- 
Ὀγδιοὰ δἱ [ες Τεωρὶςε (2 (Ἀ. 25,73ς:-.»). 
ΤΈΣ το βίτυ οἱ [ῃ6 Τοιρ]α ἰ5᾽ αἰβᾶ ἔ}}γ ἀδβοσρεα. ὙὍὨα ἀϊνῖ- 

βίοῃβ οὗ ἴπε 1,ονὶτε5 ἀηα (ῃς ῥγίεϑίβ δηὰ [Π6 βίῃρογϑβ δηὰ ἴῃς ψαίε- 
Κεερεσβϑ, Μἰοἢ ἄγε σεργεβθηίεα 8ἃ5 ἽβίδὈ]} 5ηε ἃ Ὁγ Πανὶ, ἃτε ρίνεῃ 
δἱ ἰεησίῃ (1 (Ἀ. 23-26). Ὑαβα τηϊηἰβίεγβ 130 ποῖ οὔἹν ἴδκε ἃ 

Ῥτγοιηΐπεηΐ μαζὶ ἰῃ 8}} [ῃ6 ἐνεηῖϑ σοῃηεοϊοα ΜΠ [μ6 ΤειαρΙε τηθη- 
Ποηοά ἀὔονε, Ὀυΐϊ ἀρρεᾶγ γερεδίβα!υ ἴῃ οἴμεσ ᾿ιἰβίοσυ. Ρυίεϑίβ 
δηὰ 1,ενἰἴε5 τεϑδοσὶ υπίο Ἐθμοροδηι ου ἴῃς αἰνίβίοη οὗ ἴῃς Κίπράομι 
( ΓΒ. 1:14). ὙΠΕΥ ἅτὲ δρροϊπιεὰ Ὁγ 7εβοβῃαρῆδί 85 ἰδ ἢ εγβ οὗ 

ἴδε αν (2 (ἢ. 1γ5.) δηὰ 88 υάρεβ (2 (ἢ. 1955). 1,ν]ϊε8 ἴδκο ἃ 
Ρτογηϊπεηΐ μαζί ἰῃ [μ6 σοτοπδίίοη οἱ Γοδϑἢ} δῃά [ῃς ἀεδίῃ οἱ Αἴδμα- 

16 (4 (ῃ. 23“). Ῥηεβίβ νι πϑίαπα ὈΖΖίαμ μεη με ψου]ὰ Ὀυτῃ 

ἴβοθηϑε ἰῃ ἴμ6 Τειαρὶς (2 (ΠΏ. 26:1... 

Τῇε δοῦν! οὗ [ῃς 5ἴῃροτθ, οὐ πγυϑίοΐδῃβ, ἰ5 ὑγοπλίηθηῖ. ὙΏΟΥ 

δ81ὲ τηεηἰἰοηδα ποῖ ΟὨΪΥ ἰπ σοηηεοίίοη ἢ (ἢς τεπλοναὶ οἵ ἴῃ δ:κ 

( ΟΒ. 1:ς, 16) ἀπά {δε ἀεάϊςδοηῃ οἵ ἰδὲ Τεπιρὶς (2 (Ὰ. 5:55), 
Ῥυΐϊ (ΕΥ̓ ΔΡΡΕΑΓ ὙΠ [Π6 Ὅτ οὗ 7 μοββαρῆῃδὶ (2 (. 2ο""), δἱ 
ἴδε σοτοηδίίοῃ οὗ Τοδϑῃ (2 (Ἐ. 23:5), δἱ (ῃς οἰεδηβίηρ οἵ ἴῃς Τεαι- 
Ρἷε δηὰ ἴδε οεἰενγαίίοῃ οἵ ἴῃς ράβϑουεσ ὑπάθσ Ηδεζεκίδῃ (2 (Ἐ. 

29.55. 16. 36.88.29 203.) Δῃἀ Δί 5: Π} 18 Ἔνεηῖβ ὑπάεγ Τοϑίδῇ (2 (Β. 34." 

355). Ὑδεῖγ ἀεβοοηῖ ἰ5 4150 εἰδϑογαίεϊυ ρίνεη (1 ΟἸι. 615. ὧδ. 47) 



ὃ ΓΟΗΕΚΟΝΙΟΙΕΒ 

ΤῊς νυτίϊοσ, [Βθη, ἰ8 οὗ ἴῃς β5δπι6 βοῆοοὶ 85 ἴῃ6 δυίβοσγ οἵ ἴῃς 

Ῥγεβίβθ᾽ (οάβ. Ἐφυλιν τ ἱ Πἷτα ἢς ἀ εἰσ ῃ 8. ἰπ 411 (πδὲ ρῬεγίαϊῃ8 
ἴο [86 πιἰηἰβίσυ οἱ ἴῃς βαηοίυδιγ. Ηδς 4͵50 885 ἴῃς βᾶγης ἰοπάῃεϑϑ 

ἴον 5ἰδιβιῖςβ, δη ἃ ἌἜχϑὶ δ᾽ 15 τερεδίθα νυ 5: πιὰ ἐχασρεγαϊΐομβ. Ης 
εἶνεβ ἴδε ψεῖζῃξ οὔ ναϊὰς οἱ ἴμε ροϊά τοο,ϑοοὸ ἰα]εηΐβ, 5ίἵνεσ 

1 οοο,οοο ἰδἰεηῖβ, οι αν ρῥσεραγεά 85 Κίηρ ἴογ ἴῃς Τερὶα 
(α Ο(Β. 22:); αἰβο 3,οοὸ ἰδἰθηΐβ οἵ ροϊά δηὰ 7,οοο οἱ βίϊνεσ ψῖο ἢ 
Ῥανὰ ρψᾶνε ἵἴτοτι ἷ8 ὑγίναίϊε ραγϑθα (1 (Ὦ. 299); δῃὰ ἴδεπ ἀραίῃ 

οἱ ροϊά ς,οοο ἰδ]θηΐῖβ δῃ ᾿οϑοο ἀδσίςϑβ, οἵ β:ἵνεσ ἱο,οοο ἰδἰεηΐβ, οὗ 

Ῥγᾶββ 1:8,οοὸ ἰδ]θηῖβ, οὗ ἰγσοῃ τοο,οοο ἰδἰεηίβ, σοηίτ υϊοὰ ὈΥ ἴδε 

ΤΌΪοΓΒ ἔοσ ἴῃς Ὀυϊάϊηρ οἱ {πε Τειαρὶε (α ΟὨ. 29); δῃά {{Ἰκεννίϑε ἢς 

ξἰνεβ ἱπ ἰμουβαηάβ [86 πυπρεσ οὗ βῆδερ δηά Ἵοδίι]6 οβεγεά δἱ τε- 
Ἰχίουϑ [εϑεῖνα!β (χ ΟὮ. 295 2 (ἢ. 29". 30" 3551.) Δηά [Π6 ΠυΓΩΡΕΓ 
οὗ Ματτίογβ: [8οϑα ὙΠΟ σᾶτης ἴο ταῖς αν! Ἰκίηρ, ἔτοιι ἴῃς {τ0 68 

οὗ ΙΞγϑεὶ, ό,8οο, 7,1οο, 4,6οο, 3,70ο, 3,οοο, 2ο,8οο, 18,οοο, 5ο,οοο, 
37,οοο, 28,6οο, 4ο,οοο, δηἀ 12ο,οοο (1 (ἢ. 125-35 (2.21). (ἢ οἰ ΓΕΓ5 

οἵ Ῥανίά ἴῃ ἔνγεῖνα αἰνβἰοηβ οὗ '4,οοο δᾶςῖ, ομδ αἰνίξίοῃ βεγνίησ 
8 ταοητἢ (1 (ἢ. 27:-.); ἴῃς ψναστίογβ οἵ Ἐδβῃοθοδπι 1ϑο,οοο (2 (ἢ. 
ται); οἱ ΑΒ) ἢ 4οο,οοο (2 (ἢ. 1.35); οὗ ]εγοθοδπὶ ϑοο,οοο, οὗ ὙΒοπὶ 

δοο,οοο Μεγα βἰδίη (2 (ἢ. 13"..7); οἵ Αβὰ ἔγουχ Γυάἀδῃ 3οο,οοο, ἔγοτι 

Βοη͵7απλῖη 28ο,οοο (2 (ἢ. 14"), δῃὰ οἵ Ζετδὴ [5 ορροῃμεϑῃΐ τ,ϑοο,οοο 

(α Εἰ. 145); οἵ 7εΒοββδρμδὶ ἴῃ ἔνε ἀἰνίβίοῃβ οἵ ζοο,οοο, 28ο,οοο, 

2οο,οοο, 2οο,οοο, ἀπ τϑο,οοο βοὴ (2 (ἢ. 17..-.})}; οὗ Αἰηδζίδῃ 

3οο,οοο δῃὰ τοοϑοο ποσε 8ο ψεσα Ὠἰγεά (2 (ΓΒ. 255); οἱ ὈΖΖίδΒ 
3ο7,500 ὑπάεγ 2,6οο οἢἰεῖβ (2 (ἢ. 26:3); ἀπά οὗ Αδδζ ((με ἰοΐαὶ 

ΒυμΏΡΕΓ οἵ ΠΟ56 ὙΓΑΓΓΙΟΓΒ ἰ5 μοί ρίνεῃ) 12ο,οοο 0 νεγα ἰδίῃ ἴῃ 
οὔς ἀδγ (2 (Ἐ. 282). 
Τε ντίϊον Πα υνίβα, αἴτον (Π6 τηδπηογ οἵ Ρ, ἰπάυϊραϑ ἴῃ γερί ϑίεγβ 

οὗ πᾶπεβ. ΤὮεβα ποῖ ΟὨΪΥ Δρρβᾶζ ἰῃ {πε ψεηεαϊορίςαὶ [4065 οὗ [Π8 
ἱπιτοάδυςίίοη (1 (Ὦ. 1--9) δῃηὰ ἰπ 8 οἰαϑϑὶ βοδίίοῃ οὗ ἴῃ τη ϑίεγϑ οὗ 

ἴῃς Τορ]ς ἀπά ἴῃς οἢῆςετβ οἵ Πανὶ (1 (ἢ. 23-27), θα ἰῃ ᾿155 οὗ 

Βεγοθβϑ 0 σᾶτης ἴο Ὠανία αἱ Ζίρίαρ (τ (Β. 12’-3); οἱ ῥγίεβίβ, [.6- 
νἱῖεβ, τηυβὶοἰδη 5, ἀηὰ ραίε- Κοαροῖβ 8 ἴοοῖ ρατὶ ἴῃ [Π6 τεπιοναὶ οὗ 
της ἂὐκ (αι (Β. 15--τ65); οἵ ρῥγίῃοεϑ, [μεν ἴε5, ἀπ ρτίεβίβ βεηῖ [σου ρῃ- 

οὐ ἴῃς Δηά ἴο ρίνε ἰηϑίγυςίίοη ἴῃ (ῃς ἰὰνν (2 (Ἡ. 1γ1.); οὗ σἀρίδἰ ῃ5 
(μεν 65) ψῆο ςομϑρίγεά ἴο ρἷδος 7οδϑῃ οἡ με ἴἤσγοπε (2 (ἢ. 23); 

οἵ μεδάϑ οἵ (με οι] άτοῃ οἱ ΕΡΗγαΐπὶ νμο σοτηγηδηά δα {πε τεΐυγῃ οὗ 
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(δε ςδρίϊνεβ οὗ Τυἀδἢ ἰῃ (Πα τεῖχτι οἱ Αμὰζ (2 (ἢ. 28"); οἵ 1μβνίτε5 
ὙΏΟ δϑϑίβίε αἱ Ηεζεκίδῃ ἴῃ οἰδαηβίηρ [με Τειαρὶς (2 (Β. 29.3.-.}); οἱ 
ϑΡεσγί πιο πἀδηίβ οἱ οβεγίηρβ ([μενὶ 65), αἰϑὸ ἴῃ (μς σείζῃ οἱ Ηεζε- 
ἰῖ8} (2 (Β. 31:5..); οἵ Ὄνεγββεῖβ οἵ {με σερδὶγ οἵ [ῃε Τεπρ!ε, δηά οἵ 
ΤΌ ]εγ5 οἵ [δε ΤεπΊρΙε (4}1} 1,εν1168) ὑπάογ Τοβίδῃ (2 (ἢ. 343 355..). 

Τῆε ιἰϑίογυ ἰ5 ἴῃ υ [ῃγουρμουΐϊ οὗ [με Ἑομαγδαοίεσγ οἱ ἴῃς Ῥυίεβίβ᾽ 

(οὐδε, οι ἰη 115 ϑυδ᾽εςι-πιδίίος δηὰ ἔοσγμι οἵ ργεβεηϊδίίοῃ, δπά ἰβ 
ψτιτεη ἐητἰγεὶγ ἔσο [με ροίηϊ οὗ νίενν οἱ (πὶ Ἰερ 5ἰδοη δπὰ (5 
83 ἃ ΒΡΡΙΕτηθηΐ ἴο 1 ἂμ 2 5. ἃπά 1 ἀπά 2 Κα. Τα ῥγίθβι]ν Ὠἰἰβίοιυ 
οὗ Ιϑγδεὶ οὗ ἴμ6 δαυ]εγ θοΟΚ5 οθαβε5 ψ ἢ ἴ[Π6 σοποϊυαϊηρ βίογίεβ οὗ 
18ὲ Βοοῖκ οὗ 7υάγεβΒ. ϑδιιυεὶ δπὰ Κίηρβ, ψῃ 116 νυ πεβϑίηρσ ἴοὸ 
ἃ ἔενν Ἔχ ρ 65 οἵ ῥγίεϑι Υ σεν βίοη, ΠΟ νεΥ Ὧ0 Ρἰείυγε οὗ 5.86} 5 

Βἰβίογυ 88 ἴΐ βΒῃουϊ ἃ βανὲ θδεὴ μαά {πε ῥγίεϑιν Ἰερί5Ιαιίοη οτὶρί- 
παϊοὰ τ Μόοϑεβ δηὰ θδεὴ Ὁρδε]ὰ δηὰ οδιτίεα ἔογναγὰ Ὁγ [86 
Ρίουβ Θανίὰ δ ἢϊ5 ροαϊγ βιισσεβϑβϑοῖβ. ΤῸ γε] αν [5 ἀδἔεςί νν88 
εΕἰθασὶν ἴῃς οὈ]εςὶ οὗ ἐπα Ομῃγοηίοϊεσ. Ηε τυ ἰηἰτοάυςεά ἃ γστεδὶ 
ἀεδὶ οἵ πενν τιδίεσίδὶ, το ομδα ἀρονε, σοποεγηίΐηρ με Ταπιρὶς δηά 

[158 ΠΛ ΠἰΞΊΤΥ δηά σε ρίουβ οεἰε σαι! οηβ. Βυὶ Βς 88 ποῖ 51 ΠΊΡῚῪ 

σοποογηθα ψἱ ᾿πϑεταἱοῃ5 δη ἃ σογοπιοηΐθϑ δπὰ 1,ον ἰςοα] οἶα5568; 

δε νᾶϑ δαιδιν ἰηἰεγεβίθα ἴῃ (ῃς αἰνίης στυϊε. Ης ἰηϊεγρτγείεα 
[8γ861᾽5 116, δέίεσ ἴῃς ραϊίεγῃ ἰῃ ἴῃς Ῥυγίεβίϑ᾽ (οάε οἵ 115 παίίομαὶ 
δεσίπηΐηρ ὑπ6 ἐσ Μοβεβ, 85 [ῃδί οὗ ἃ σδυσο νυ ἢ σοηϑίδηϊ τε νασάβ 
8Π4 Ρυῃίβῃπηθη(β [ὨΓΟΌ ἢ 5ίρπιδὶ ἀϊνίης ἰπιεγνεπιίοη. ΤῊΪ8 πλειβοὰ 
δὰ δἰγεδαν ἰῃ βϑοὴβ τωεᾶϑυγε δε ρυγϑιεά, τὶ ἢ Βα ςΕΓΟΠΟΓῚΥ 
85 ἃ βἰδηἀαγά, ἰῃ [ῃς Θδυ!εγ Ὠἰβίοσίεβ. ΤὩς ΟὨΒγοηίοϊοσ, νὴ [86 

Ῥτίεϑίβ᾽ (οάς 85 δἷ5 βἰδηἀδγά, αἰπγίηρ ἴο ρῖνε ἃ ποτὲ σοιηρίεῖς δηά 
ςοῃϑβίϑιθηϊ Ὠἰβίοσυ, να ἀγανηρ ΙΑΓρ Εν ἃ5 ἃ 85:5 Ὡροη ϑϑηιιεὶ 

δηὰ Κίηρβ, τιοάϊβεά {πεὶσ παιταῖῖνεβ. Ης πχδάς τῆογε πηΐνεγϑδὶ 
(86 σοηπεοίίοῃ Ὀεϊνγδεη Ρῥίευ δηά ῥγοβρειςυ, δηὰ ψ]ο θάμα 88 
δηά δάἀνεγϑβιίυ, μεϊξῃίεηίηρ σοοά δἀπὰ Ἀδὰ Ἄ“δπαγδοίετβ δηά ἱπεὶσγ σὲ - 

ψ ΔΙ 5 δη ρυῃἰϑῃπλοηί5, ογ ογεδιίηρ [μ6 πὶ δοσογάϊηρ ἰο {Π6 Ἔχίρθη- 
οἷἶε5 οἵ ἔμε οοσδϑίοῃ. Ὑπι5 ρταηάδυσ ἰ5 δα 64 (ο αν ὰ Ὁγ [1515 οἱ 
ὙΔΙΤΙΟΥΒ ὙΠῸ σάτα ἴο Εἴτα αἱ Ζίρίαρ δηά οἵ μοβίβ ῇο τχδάς Ηΐτα 

Κίηρ δἱ Ηδβῦγοῃ. Οη ἴδε οἴμεγ μδηά, [18 ἀοπηεϑίὶς (σου 68, δῖ5 
δάυϊεγυ, ἀπά τμὰῈ τε ρε ]οη οὗ ΑὈβδίοτ ἀγὰ ραϑϑβὰ ονὲσ ἰῃ 53:16 ῃςθ. 

Ταε ἰβίοσυ οὗ ϑοϊοπιοη ἴ8 βία] ατὶν ἱτεαῖθα, ΝῸ τηδητίοη 5 
πηϑάς οὗ ἴμε ἰηίτίσιια ὈῪ ψΐοἢ ἢς σαπηθ ἴο ἴμ6 ἴἤσοπο, ογ οἵ δἴ8 



Ιο ΓΗΕΟΝΙΟΙΕῈΘ 

ἰάΔοἸαίτίε8 οὐ (του ]65 ἤθᾶῦ ἴῃ οἱοβε οἵ ᾿ἷβ 6. Αὔδγ [86 ἀΐβτυρ- 
[ἴοῃ. ὯῸ πιθητομ ἷβ τηϑάς οἵ ἴδε Ν. Κίηράοπι ἐχοερὶ ἱποί θη ίδ!]γ. 
115 Ὠἰβίοσυ 18 δ γεὶν ἱρπογεὰ ἃ5 (μὲ οὗ δῃ ἀροβίδίες οὔ Ββεδίῃβῃ 
παίίοῃ. ᾿ 

ἘΒοθοδῖα, οὗ Μ᾿ Ώοπι ποίΐηρ σοπηπηεπ 86 8 τυτ θη ἴῃ Κίηρ, 
ἰθ ἀρργονεὰ δηὰ εχαϊίεὰ ἰῃ ἔπιε εαυν γεδᾶγβ οὗ μἷϑ5 τεΐζῃ (2 (Ἑ. 11), 

Οἰθδιν (μδὶ 6 85 ΜῈ] ἃ5. ιἰβ βεορῖὶβ τηδὺ βίαπὰ ἴῃ βῇδγρ σοῦ- 
{ταϑὲ ἰο Τγοθόάᾶτα δηὰ ἴΠ6 πογίβογῃ {ρεϑ; δηὰ ἴβθη ἰδίεσ ἴῃ 6χ- 
Ρἰδηδίοη οἵ [με ἰηναβίοῃ οἵ ϑῃί5ῃδικ, ῃ6 ἰ5 δοουβθά, τὶ 411} ἷβ 
ΡδορΙε, οὗ μανίῃρ ἔογβαίκεῃ (ἢς ἰὴ οἱ Ὑδηνοὶ (1 (ἢ. 12'.). 
ΑΒ, οὗ ψῃοῖὶ ἰῃ Κίῃρϑ5 ΟὨ]Ὺ 6ν]] 5 τεοοσά θα δηὰ ψῆῃοβα Ὀσίοξ 

τεῖψιι οὗ [γε γεᾶγβ '8 Δ βοϊυἱοὶν οο]ου 1658 σᾶνα ἴῃ (μ6 τπηδπίίοη οὗ 
ψΔῚ Ὀεΐπϑεη Ὠἰπὶ πὰ Τεγοθοδπι, ἰ5 4130 ἰγαπβίοστηθα δηὰ εχαϊθὰ 

δἴϊον (86 τηδηπεοσ οἵ Ἐθβοθοδπι, δηὰ 18 ηοΐ ΟὨΪΥ ρίνθη ἃ ρτβᾶὶ νἱς- 
ἸΟΣΥ ΟνΓ Τθγοροδπὶ, Ὀὰΐϊ πηδ46 ἃ ῥγεϑοποσ οἵ 186 τ ϊθουβη 688 οὗ 
[86 Ῥηαβίβ᾽ (οάς (2 (ἢ. 13). 

Αϑβ8 δοοοσάϊηρσ ἰο Κίῃρβ νγᾶϑ ἃ ροοὰ [Κίην, ἀηὰ Πα τετηονϑὰ ἰάο]5 
δὰ 8ῃ δθογηίπδθ]ε ἱπιαρα πιδᾶὰς ὈΥῪ {πε αυδθη-τπ οί μετ, Ὀαΐ ἰξ 5 βαἰὰ 
“86 δίψῃ ρδσεθ ψεσα ποί ἰδίκθη ἅνγαγ. Τε ΟὨτοηίοϊοσ, μον- 
ἜΝΘ, ΤΏ 8 65 Ὠἰπὶ δἱ ἢγϑὲ [ῃ6 σβηιονεγ οὗ Ὠἰρἢ ρ]δςεϑ, δῃι!ὰ ρῖνεβ Είτῃ 
8 ταὶ ΠΥ ΔΥΓΩΥ δηὰ ἃ Υἱοίογυ ονεῦ ἃ (υϑμῖε Ποβί οὗ ᾿,οοο,οοο πιθῃ 
οἵ ψΒΙΟὮ {μὲ δα] εσ πατταῖϊνε κπονβ ποίμίπρ (2 ΟἩ. 14:..). 1νδῖοσ 
ἴδε ΟΒγοηΐοϊεσ χυοίεβ ἴῃ6 ραββᾶρε σοηςεγηίηρ ἴμ6 Πἰρῃ Ὀ]δοθβ θυϊ 
ΔΡΡΙΪ65 ἰΐ ἴο 15γδεὶ, ἴῃς Ν.. Κίηράοχω, ονεσῦ ψῃο ἢ Αϑα δὰ ἢο οομίγοὶ. 

Αβ8, δοςογάϊηρ ἴο {86 βαυ!εσ πδτταίϊνε, ἱηνοκεὰ μα αἱὰ οἵ ϑγτίδ. 
δραϊηϑι Βδδβῃδ, Κίηρ οἵ 15τ86]. ΤΪΐβ5 δεῖ ἰβ τηδάβ (86 ϑυδ]εςὶ οἵ 
Ῥτορδεῖίς γεθυκο, δηὰ Αβα, ἔσοπ [με οα, ἰ5 ραϊηίθὰ ἴῃ ἀδγῖς ςοϊουγϑ 
85 ἴῃ Ορρσεββοσ οἵ (ἢε ρσορδεῖ ἀπά πε ρεορὶβ. ΤῊϊΐβ νυ ἱο κε η688, 

ἀουθί!εβ5, 88 ἀεϑιρηθα ἴο ΡῈ οοηπδοίοα τ] ἢ Ὠἷ5. ἀἰθεαϑαὰ ἔδεὶ 
ταθη!οηϑα ἰῃ Κίηρβ. Τῆς ΟἈγοηΐοεσ α͵βο δα 45 (μὲ μ6 βουρδί, ἴῃ 
5 ἀΐϑεδϑε, ποὲ ἴδ 1νοσὰ θυΐ ρῃγϑίοϊδη8. 

76 Βοββαρδαὶ ἰβ σοτητηεηα δα ἴῃ Κίηρβ ἴοσ ἀοίηρ “(μαῖ ψῃΐςο ἢ τγᾶ5 

τίρμι ἴῃ [86 ἐγεβ οἵ Ὑδῆνεἢ᾽" (1 Κ. 222), θαΐ [με τεοογὰ οὗ δἰβ σεΐζῃ 

ἷβ ΨΕΓῪ Ὀτίεῖ. ΤῊΪΐβ γάνα ἴδε (ῃγοῃίοϊοῦ ἃ 11] ορρογίυηϊγ, δπὰ 
Βεηςα, ΔΙ Πουρἢ 76 Βοβμδρῆδί ἰβ τε υϊκαά ἔογ 8ῖ5 δ] απο ἢ ΑΒΔΡ 
(8: αἰ]ΐδηςε τηθηςοποὰ ἴῃ Κίη 5), ἀπά ἴμ6 στεοῖς οὗ Ὠΐβ τη μδηῖ- 

ψεβ96}5 δὰ} ἰῃ σοη)υποίίοη ἢ ΑΒαζίδι, Κίῃρ οὗ 15γδεὶ (4150 τηθῆ- 
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οποά ἴῃ Κίηρϑ5), ἰ5 ἀδοϊαγοὰ ἴο θὲ ἃ ρυμπβῃπηθηΐ ἔοσ ἴα βίη οὗ βυς 8 
8 Ῥασίπουβαίρ, μα ἰ5 γεῖ ἐχα! δὰ ἐχοθεάϊηρὶ᾽Υ. Ης 18 ἐεπάονθᾶ πὰ 
τὶς μοβ δηὰ μοποὺγ ἰῃ ἀρυηάδποθ. Ηἰ5 ἃγΠῚῪ 8 νΕῚῪ στεδῖ, ΔΙ Βου ἢ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ εμείγεϊ Υ ϑυρεγῆυοι!β, βἰποα ἃ ἀϊνίπε ἱπίεγροβι[οη οὗ 

Ῥδηὶς δηὰ κε! -ἀεβίσυςιίοη ἀθϑίγουβ δὴ ἰτασηθηβα Βοβὶ οἵ ἱπνδάθσβ 

ἔτοτῃ εδϑίεσῃ Ῥαϊδϑδίίπε (2 (ἢ. 2ο)ὴ. Βαϊ (δε ἤᾶγτης οὗ ἴῃ6 Κίησ 
ΘΕΕΙῚ8 ἴο ἢᾶνε ϑιρρεδίεα [86 βροοΐδὶ ἔογτῃ οὗ διἷ5 ροοὰά ψ σί(5, 
7εμοββαρδμδὶ τρθδη5 “Ὑδηνεδ ᾿υάψεβ," δηὰ ἴο ᾿ΐπὶ ἄγε δϑϑιγπιεά 
με σοπηηθη 40 ]ε ἃςῖβ οὗ βεπάϊπρ' ἰθϑοθοτβ οἵ ἴῃε ἰανν [πσουφπουΐ 
ἴῃς ἰαηᾶ δηὰ {πὰ δρροϊηίπιθηὶ οἵ ᾿υᾶρο5 (2 (Β. 17} 5. το" “)). 

7ογδπι, νῆο δοοοσγάϊηρ ἰο Κίπρβ ἀἰὰ [μδι νος ἢ τνᾶ5 εν]], ἰ8 πχᾶρ- 

πἰβεὰ ἰπ νἱοϊκεάπεβϑβ δηὰ ἀἰβαϑίοσ. [ἢ Ϊβ γείρῃι Εάου τενοϊίεὰ 
ἔτοιῃ Τυἀδῃ, δηά [ῃ6 ΟΒγοηίοϊοσ σοπηεοίεα [ἢ 5, 85 ἴ8ε οἱ ἀδσ Πδγ- 
ταϊΐνε ἀἰά ποῖ, ἀΐϊγες νγ ἢ }ογᾶπλ 8 5β'πη8. Μογσεδονεσ, ἢ 8150 8340 

ἴῃ ]ογᾶπῃ ἃ βεάμπςεσ οἵ μἰβ οὐτῃ ρβορῖθ, δηὰ ἰμγεδίεπεὰ πἷπὶ πὶ 
[εατίι] ρίασιιεβ [πγουσῇ ἃ ἰεϊίεσ ἔσοπι ΕἸ), το, δοςοσάϊηρ ἴο 

[86 οἰἄεσ παιταῖνε, μβδά δἰγεδαγν ἀϊδὰ ἰῃ ἴῃς σείζῃ οὗ }εμοβμδρῃδί. 

Ἴδεϑε  ρἰασυεβ Ὀεῖ4}} [6 τποηδσοῦ ὨΤΟΌΡὮ ἃ 88οῖς οἱ [ε158]6 πὶ 

ὉΥ ἃ Βογάε οἵ ΡὨΠἰβιΐπ65 δηἃ Αταρίδηβ, δῃὰ 4 ἐεαγίυϊ ἱποῦγαθ]ς 
ἀἴϑεδϑε ψΒεσεῦυ ἴῃ6 Κίηρ᾽Β θόνεῖβ [6]1 ουὐἱ (2 (Β. 21). 

Αἰΐεσ (με ἀδδίῃ οἵ Αμαζίδῃ, ψῆο γεϊῃβά ομ]γυ ἃ γεᾶγ, Αἰ ΒΑ] 88 ἴμ6 
4υδθη-Ἰ οἴ Βοσ βεϊζεὰ [πε ἰἄγοης, υπ|}] δἱ [ῃ ἐπ ὰ οἱ 5ἷχ γεᾶγβ 886 ψγᾶ5 

ἀεροβεά δηὰ 58ἰαὶπ [βγουρῇ ἃ σοηϑρίγαου αἰγεοιεὰ Ὁγ 7 εμοϊδάα [Β8 
Ῥιίεβὶ, ἀπ 7οδϑἢ νγ858 ογονγηεὰ. ΤῊΪΐβ σοηϑρίγδου σάνε ἴῃε Οβτγοη- 

οἰεϊον [86 ορρογίυηϊν ἴο τρδκα ομα οὗ ιἷἰ5 πηοβί τρασικεα σεσοηβίσγιο- 
οηϑβ οὗ Πἰβίοσγυ. Ασοογάϊηρ ἴο ἴ86 δα ]οσ παγγαίνα ἴῃς σοηδβρίῖτα- 

ἴοτβ ἅγε σδρίδίῃϑβ οἵ [88 τουδὶ] πῃθσοεηδιυ Ὀοάγ-συαγάπ; δοςοσάϊηρ ἴο 
ἴδε Ομτοηίοϊες ἴΠῈῪ ἃγὰ οδρίδί 8 οὗ 1,δνϊίεβ, ἀηὰ (86 ψΏ0]6 Πᾶιτᾶ- 
ἔνε 5 τεσ [ἴδ ἰῃ (ἢ ἰπίεγεϑβί οἵ με Ἔχαϊδίίοῃ οἵ [Π6 1,ονϊε5 δηὰ 
ἴδε ῥγεβεγνδίίοῃ οἵ (6 βδης οὗ ἴῃς Τειρ]ε (2 (Ὠ. 23). ΤΙΣ 

τεῖχῃ οὗ [οαϑἢ) νγὰβ υπίοτιυηδῖς ἴῃ [πΠ6 ἐχίσεπιθ. Ηεδ βυβετγεὰ ἴῃς 
1οβ8 οἵ 41} ἴῃ6 (τεᾶϑυγεβ οἵ ἴῃς Τερὶς ἀπά οἵ [μ6 ραΐδςς ἴῃ ρυγ- 

οδδβίηρ ἴδε ν τ Πάγανναὶ οὗ ΗΔΖϑεὶ, Κίηρ οἵ Πϑαηιδθςι5, ἔσγοτα Τυἀ δῇ, 

διηὰ Ἰδίθσ ἢε νγὰϑ δϑϑδϑϑίῃαίεἃ. Τῆς ΟΒτγοηΐοϊοσ (6118 μον ὨῈ ἀδ- 
βεγνεὰ (ἷβ8 ἔδίῖεσ. Ηδβ τηδῖκθβ Εἶπα, αἰΐϊεσ (ῃ6 ἀεδίῃ οἵ Τεμοΐδάα {μ8 

Ῥτίεβι, δη δροβίδίβ ἔτοτῃ [Π6 ψγογβῃΐρ οὗ Ὑδῃνει δπὰ ἴμ6 τηυγάογεσ 
οὗ ἴδε βοὴ οἵ 18 οἷά Ὀεπείδοίογ (με ῥγίεδὶ. Ης δά ἀβ8 αἰϑο ἴο 88 
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Τδδηλ 65 ὈΥ ϑἰδίϊηρ [δαὶ αἱ [με {ἰπ|ὲὸ οἱ δὶ8 ἀδδίῃ Βε βυβογεὰ 
στεαὶ ἀἰβεαϑεβ (2 (Β. 24). 

Αμλαζίδῃ ψᾶρεὰ ἃ τηοϑὶ αἰβδϑίγοιιβ γγὰσγ ψίϊ ]οδϑι, Κίηρ οἵ 
1586]. ΤῊς ν4]} οὗ Τἐγυβαίθση 85 Ὀσόκοη ἄονῃ δηά ἴΠ6 ἰΓεάϑυγεβ 

οὗ Τεσιρὶε δη ἃ ραΐϊδοα ἴακεη, Απιδζίδῃ αἷ5ο τηεὶ ἢἷβ ἀθδδίῃ [ῃσουρῃ 

8 Πομβρίγδου. Τἤεβε αἶγα ἐνεηῖβ πεοάεα δῃ εἐχρ᾽δηδίίοη δηὰ {μὲ 
ΟΒσοηίοϊογ ἱπίτοάυοαβ δὴ ἂροβίδϑυ οἵ Αμπηδζίδῃ ἰῃ 1886 πογβαὶρ οὗ 

Ἑδοπιτὶς γοάβ δῃηὰ {μγεδίθῃβ τη ἰὨγουρῃ ἃ ΒΡΡΡΡΕΙ νὰ ἀε- 
βίγιςιοη (2 (Ἐ. 25..4.). 

ὕὈ κξίδῃ, ομε οὗ ἴμε Ῥεβὶ (2 Κὶ. 153) δῃὰ τηοβὶ ὑσοβρεζγοῦβ οἵ ἴῃς 

κίηρβ οἵ Τυάδῃ, Ὀεσᾶτης 8 ἰερεσ δηὰ τηδάδ ἢἰ5 βοὴ Το βδπὶ τεβεηῖ. 
Τῆς ΟὨγοηΐίοεσ βπαβ ἃ σδυ5εὲ ἴοσ [85 ἰθρυΌΒΥ ἰῇ ἃ υβυγραίίοῃ οὗ 

Ῥυίεβαυ Ῥγεγοραδῖνε ἴῃ (86 Ὀυγπΐηρς οὗ ἰποδῆβα ἴῃ ἴ86 ΤερΙο, δηὰ 
δια 8805, “ΠΕ ἰβργοϑυ ὕγοϊε ἔοσίῃ ἴῃ ἷβ οσεμεδα θεΐογε ἴῃς ὑγίβϑίβ 
ἰῃ ἴδε πουϑε οἵ Ὑδηνεῃ μεϑίας ἴπε αἰτᾶγ οὗ ἱποεηβο᾽" (2 (Ἡ. 26""). 

ΑΒΔΖ νυ ποῖ ἃ φοοὰ Κίηρ, ἀπά ἴο ἀεἰίνοσ Ὠἰ 156} ἔγοπι [86 σοσα- 

Ὀϊηρά ἔοτοαϑβ οὗ ϑυτία δῃὰ [βγᾶθ] ἢ6 βιιςοαβϑίυ γ ἱηνοϊκεὰ {πε αἰὰ οἵ 
᾿Αϑϑυτία δῃ ἃ 566 118 ἴο Βανε βυβεγεά πο ρτοδί 1οββ (2 Κ. τ6). Βυϊ ποῖ 

80 ἀἰὰ τ[8ε ΟΒτομίοϊεσ ττία ἢ5 αἰβίοσγΥ. Ης ἀεἰνεγβ Βίτι ἱπίο {μα 
Βαηὰ οἵ (6 Κίηρ οὗ ϑγτία ἢ ἃ ΕΓΥ ρτεδί 1058 ἰῃ ςαρίϊνεβ; δηᾶ 
8150 ἰηίο ἴπ6 ἢδηὰ οἵ (δε Κίηρ οἵ Ι5γδεὶ τυῖτἢ (ἢς βἰδυρῃίογ οἵ 120,- 

Οοο τηδῃ ἰῃ οη6 ἀδγ δηὰ [Πε σαρίυτε οἵ 2οο,οοο ψίνεϑβ, 50η5, δπὰ 
ἀδυρῃίεταΒ. Ἐδοχμϊίεβ δὰ Ῥἢ]] 565 4150 ἱηνδάς ἢΐ5 ἰδηὰ δηὰ ἴπῈ 

Κιίῃηρ οἱ Αϑϑγτία ἀἰϑίγεβϑεβ μἰπι (2 (ἢ. 285 5.). 
Ἠεζεκίδῃ νὰβ ἃ ροοὰ Κίηρ δηά ἴῃ (π6 οἷάεσ πατγαῖϊνε ἢ τε- 

[οστηβὰ (ἢς νογβῃΐρ οὗ Ὑδνε δηὰ ἀερατγίεα ποῖ ἔγομι (με ἀϊνὶπε 
Ποιητηδηἀπηθηῖβ. ΤῊΣ ΟὨγοηΐίοΙεσ δοςοσάϊηρὶν τηδρηΐῆο5 δὲ ἰεηρίῃ 
διἷ58 σοηάυςοῖ, σἰνίηρ; στεδῖὶ ργοπγίμθηςς ἴο {π6 Ὀγίθϑίβ δηὰ 1, εν] τε5 
(1 (ἢ. 29). Βυὶ Μαμδββεὴ ἢΐἷβ βοὴ ")ἃ8 8 Ἄχοθθα σὴν ποκα 
Κίηρ, ἀπά δε τεϊζῃεὰ ἴῃ6 ὑπυβυ8] ρεγίοα οἱ δέιγ-ᾶνε γεατβ. ΤὨΣ 

ΟἸΒγοῃίοϊεσ οχρ δίῃ8 (ἢἷ5 δπουλδὶν ΕΥ̓͂ ἃ τερεπίδηος οὗ Μδῃδβϑεῃ 
δἴϊεγ δὴ ἱπιργίϑοηπηθηῖ, οἵ ψῃΐο ΒΒ [86 οΟΙάογ παγτγαίϊϊνε Κπονβ 

ποίμίηρ, ἱπ Βδθυϊοη (2 ΓΒ. 33.15.). 
7οβίδῃῃ νγᾶϑ ἃ ροοὰ Κίηγ δπὰ τεϊοσιηβὰ ἴδε ψουβῃρ οἵ ὙδανεΒ. 

ΑΚ ἴῃ [Πε ςᾶ96 οἱ Ηεζεκίδῃ, [με ΟΒγοηίοϊεσ πλδρτιῖβ68 [815 οἰετηθηΐ οἵ 
δἰ5 τεῖψζῃ, θυΐ [οβίδῃ πηεὶ δὴ ἀπε πλεὶν ἀεαῖῃ δὲ [86 δία οὗ Με- 

εἰάάο. ΤὨϊΪΐ5 τεᾳυϊγοὰ ἐχρδηδίίοη, ἀπά ἤεηῆςε ἴΐ ἰ5 τεοογάεα (μδὶ 
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δε 85 ἀἰϑονεάϊεηι ἴο ἃ νψαζηίΐηρ φίνεη ὉῪ Νεοβο ἔγομῃ ἴμς τρουϊῃ 
οἱ σοὰ (2 (Ἐ. 35..).Ψ ᾿ 

ΤΒε ΟὨτγοηίΐοϊεσ ἱπίτοάυιοεβ οὐ οτὶ ἶσα] οοςδβίοπβ ασγηΐηρ δηὰ 

ἐχβοσίίην, 96 Ὲγ8 ΟΣΓὁ ὑσορῃεῖβ. Αἱ (δε ἱηναβίοῃ οἱ δ; βμακ, ϑῃθηι- 
δἰδὴ δἀἀάγεβθεβ Εββοροδπι (2 (ἢ. 125); δῖ (Ὠε ονεγίῃσον οἵ Ζεσδῃ, 

Αζαγίδιῃ Ἔεχμῃογίβ Αβὰ (2 (ἢ. 15'5.), δηὰ ἤθη Α88 ἵηνοῖκεβ ἰοσεῖίζῃ 

δἰὰ Ηδηδηὶ γεργονεβ ῃΐπὶ (2 (ἢ. τό" “.); δηὰ Ηδηδηΐ 5 βοῇ [ϑδὰ [|κ6- 
γεῖϑε τέργονεβ [εοβμαρῃδί ἴοσ ᾿ἷ5 8] ἴδηος ἢ ΑΒΔΡ, δηὰ 76 μζίεὶ 

ἐμοουγαρεβ [ἐμοβμαρμδί ἴῃ ἴΠ6 σοπῆϊοῖ τὶ ΜοΔΡ πὰ Ατησαοη 
(α (Β. 20" 5.), ἀηὰ Ε]ΙεΖΕΥ Ῥγορεβὶεβ ραίηϑβι 76 ῃποβμδρμαὶ ἴοσ 
ιἰθ Ραμ σβῃΐρ τὶ ΑΠαζίδῃ (2 (ἢ. 2ο"); Ζεομαγίδῃ ἴῃς βοῃ οἵ 
7εβοίδάα ἴῃς ρῥτίεβδι ἰθβϑίθεβ ἀραϊηϑὶ ἴῃ6 Ῥδορὶα ἰπ [6 ἀδγβ οἵ 
7οαβὰ (2 (Β. 24"); δῃὰ Οὐδὰά βρεᾶκβ υπίῖο {πε τηβη οἱ [5γδ6] ἴῃ {86 
τεῖρῃ οἱ ΑΠδΖ (2 (ἢ. 285.). ΑἍὄἔεν οἵ ἴμε86 ἃσε τηεποηθα ἰῃ [86 

ΘΑ] 6Γ Ὀοοκ5 Ὀὰϊ ἄτα Ὀμκπονγῃ οἡ ἴμεϑε οσοδβίοῃβϑ οὐὁ Μ] βυς ἢ 

εὐἰέγίῃσ ϑβρεβϑςῆεβ. ὙΏΘΥ ἅτε Οἰθαυ ΒΌΡΡΙοπιθηΐῖβ ΟΥ̓ [μ6 Ἰδίεγ 
πτὶίες. 

ΙῊ ΤΔΩΥ͂ πϊπυϊε ραγιίουϊατβ ἴῃς ἐαυ]ϊεσ δοςουηΐβ ἅτε ρ]οββθα οὕ 
τενίϑεά. Οἱ 540}᾽5 ἀβαίῃ ἰΐ 15 δἀἀεὰ (Παὶ ἢς ἀϊεὰ ἴοσς .ἷ5 ἴγεϑρδ85 
πὰ Ὀεοᾶυθε ἢς δβϑκεὰ Ἴουηϑεὶ οἵ ομς μανίην ἃ [γι ]ὰγ 5ρίσίς 

(ε (ἢ. 1ο"). Τε 5ἰδίεπηεηϊ (πὶ Πανίὰ δηὰ ἢἷ5 πλθῃ οδετίοὰ οὔ 

ἴδε ἰάοἱ5 οἵ ἴῃ ῬἈΪΠΙϑιἶπ65 (2 85. 5}) 8 ςῃδηρεᾶ ἴο (μδὶ οἵ 1μεὶγ 
ἀεβίσυςομ ὉΥ ἄγε δἱ (δε σοτηπηδηὰ οἵ Ὠανίὰ (1 (ΓΒ. 14.:). Νοίῃ- 

ἰῃρ [ε58, εν θην, τνὰ8 τεζαγάθα 45 βυ 0 ]6 ἴογ βυς ἢ δροπιί δι οῃ5 
ἔγοπι 5 ἢ ἃ ρίουβ κίηρ. Τα ἂσῖκ ἐπ γυβίθα ἴο ἴῃ ςᾶτὰ οἵ ΟΡδά- 
βάοπι ἀοε5 ποῖ τεϊηδίη ἰῃ ἴῃ6 Βουϑε οἵ Ονεβά-εἄοπ (2 5. 6:3), Ὀαΐ 
σι (8158 Βουϑεμοϊά ἐρρ ἐξ σισ πομδε (ι (Ὡ. 135). ΤῊϊ5 ψουἹά 

κδερ ἰΐ ἔγοπι ἀββϊθτηθεηῖ. Βοίῃῃ ϑαγμεὶ ἴδ6 ἘΡΒγαϊπηῖίε (α 8. 1") 
δηὰ Οδεά-εἄοπι ἴῃς Οἰκϊε (2 5. 61...) δὲ ρίνεη δ [ἵν τοδὶ 
ἀεβοεηῖ (1 ΓΒ. 6 154. (ὁ 4.) χόϑ 2645.) 85 τεχυϊγεὰ οὗ [με Ξεγνδηῖβ οἵ 
[86 (ΔΡεγηδοὶβ δῃὰ (ἢς ατῖς ἰῃ Ρ. 

Οοἰϊαῖα τἰλς Οἰκετε 514ἰη Όγ ΕἸμαπαη (μ6 Βει ΒΘ Βογηΐίε (2 5. 21:5) 
Ὀεσοηθβ 1,δηγηΐ, 86 Ὀγοίμεσ οἱ (ο] δ [86 Οἰταίας (τ (Β. 2ο"). 

Τμὶβ τεπλονεβ [86 ἀἰβοσερδηου ἢ [6 βίοσυ οἱ Πᾶν! ἀ 5 σοπαυοβὲ 
(5. 17). αν 8 50η5 ἃσε ςῃδησεα ἔγοῃι ““Ῥγίεβίβ᾽᾽ (2 5. 8") ἰηῖο 
“186 ἄγβί δ [με μδηὰ οἵ (δε Κἰηρσ᾽" (α (Ἀ. 18:"). Αἰ ποη-1 ον σαὶ 
Ρτεβιῃοοὰ βυρροτίεά Ὀγ Πανιὰ νγᾶ5 ὑπ ίη Καῦ]ε το ἴμῈ ΟὨγομίοϊεσ. 



14 ΟΗΕΚΟΝΙΟΙΕΒ 

Υδν , 8 ἰεὰ Τλαν ἃ ἴο ὨυΠΊΡοσ 15γαοὶ (2 5. 243), βίποβ 8 αἰγοοὶ 
ἀϊνίπε ἱετηρίδιτίοη νγὰ8 πο ἀρτθθ8 0} ]6 ἴο (ἢ ἰαἴοσ ἰβεοίορυ, Ὀθοομηαβ 
ϑαίΐδη (1 (ἢ. 21"); δηὰ δστβεδῦὶγ ἴο ἴῃς Ἰδῖογ δηφοιοϊορυ ἴδε ἀ6- 
βίγογίηνς δῆρεὶ 5 ρἰδςδεά θεΐνγεεῃ ἴμε εαγί δηὰ (86 ββάνε (1 (Ά. 

21.) ἰηδίοδα οὗ τεπιαϊηἰηρ βαρ ὶΥ ὉΥ ἴδε {Πγεβῃϊηρ- ἤοοῦ οἱ ΟΥδῃ 

ἰῆς 7ενυβίίε (2 5. 24:5). ὙΤΒδε ρῥτίςε ραϊὰ ὃγ Πενία ἔογ ἴμε ἐμγεβῃίηρ- 
βοοσ ἰ5 εμδηρεά ἴτοπι ΑΓ 5}εἶκε]ϑ οἵ βῖ'νεσ (2 8. 245) ἰηἴο ἰχ ῃυη- 

ἀγεὰ 5ῃεκεὶβ οἱ ροϊὰ (1 (Ὰ. 215), βίῃςβ, ἑοσβοοίῃ, [δε ἔοσπιδσ 5ιτα 
85 ἴοο ῬΑ] ΙΤΥ ἴο θὲ ρίνεῃ ὈΥ βςἢ ἃ ᾿ποΠΔΙΟἢ 85 Πανὶ ἴοσ ἴῃς 

ζαΐυτε 5ἰ1ἴ6 οἱ ἴῃς Τεπιρ]6. ΕἾΓΕ 4150 58 βαϊὰ ἴο μανὲ [4]16ῃ ἔσοσωῃ 

Βοάνθῃ δπά Κιμαϊοὰ Πανὶ 8 βδοσίβοθ, δῃὰ α͵5ο ϑοϊοσῃοη β, δἱ ἴμ8 

ἀεαϊςαδίίοη οὗ [6 ΤεΙρ]ε (αι ΓΒ. 215 2 (Ἐ. 7.). ΤῊΪΒ 15. ἃ πιδτῖς 

οἵ (δε Ἰδἴθσ τγοπάθγ- ϑεεϊκίηρ ἰβθοϊοργ. ὍὨδ Βἰρῃ ρίας δἱ Οσίρεοῃ 
ψθετα ϑοϊοπηοη βδοσβοθα ἰ5 ἐχρ] αἰποὰ δ5 ἴῃς βεαῖ οἵ ἴῃς Ὀσγάζθη 

8]1ᾶτ δηὰ [86 ἱδρεπιδοῖὶς (2 (Ὦ. 1.2), ραγίουϊδτβ ὑμοχργαββαὰ ἰη ἴῃς 
ῬΆΓΆ116] παιταῖΐνε ἰῃ τ Κ. (3). Τυβ (με δςῖ οἵ ϑοϊοσηοῃ ἰ5 κερὶ 
στη [86 ῥτ σι ἰᾶν. ΤῊδ ρ τ οἱ οἰτε5. ὈῪ ϑοϊοσμοῃ ἴο Ηίγδῃι, 

Κίηρ οἵ Ἴγτε (1 Κὶ. 9"" 4.), Ὀεσοση 68, ἴο ῥγεϑεγνε, ἀουθί!εβ5, ἰΒς ἰῃ- 
τερτὶὙ οἱ ἴῃς ΗοΙγ 1,.δηἀ, {πε σενεγβο---α ρἰ ες οἵ οἰτ1ε5 Ὁ ΗἾγαπὶ ἴο 
ϑοϊοπιοῃ (2 (ἢ. 8:). Τα τεσλοναὶ οἱ ῬΠΔγαΟ 5 ἀδυρδοσ ἔγουμ 
ἴδε εἰϊγ οἱ αν ὰ ἱπίο μοῦ ἤουϑε πον Ὀυΐ Ὀγ ϑοίοσμου (1 Κὶ. 95) 

5 πηοιϊϊνεά Ὀεσάυϑε ἴῃ 6 οἷδε ἰῃ ῥρσοχί γα ἰο ἴδ τὶς τηυβὶ θὲ Κερὶ 
ΒοΙγ (2 (ἢ. 8:.). ὙΒεβε κι Κίηρ ρ]οββεβ ἀπ σθϑηρεϑ ὈΥ ὯΟ τ68}8 

ἐχδῃδυβὶ {8ε απ ροΣ τη846 ὈΥ [86 (Ὠτοπίοϊεσ. ῬΒογανοῦ Β6 τλᾶ 65 
86 οἵ [με Θατῖϊοῦ οδποηΐς δ] παστδῖϊνεβ ἱΠ ΕΥ̓ σὲ ργεβεηΐ ἰῃ 8 στεδίεγ 

ΟΥ 1ε55 ἄερτεα. 

Τυβ ἴδε επτίγε Ὠἰβίοσυ οἵ ἴὰς Κίπσάοπι οἱ Τυἀδῃ [85 βυβετεά 
τεοοηϑβίγυοίίου, δηὰ ἰΐ 15 οἰδδσ (μα [6 Βοοῖκβ οἵ (ῃγοηῖο ε8 ἃστὰ ἃ 

τεμεηον τὶ ηρ οὗ {{π||6 Ὠἰδιοσίςαὶ νάϊ. ΤΕ ρῥἱςίυσε νι ςἢ [ΠΟΥ 
ξεῖνε οὗ (με ῥαδϑί 5 ἴἂσ ἰε88 δοουζαῖθ οἵ ἰγυιβενοσίῃυ (ἤδη (μδὶ οἵ [6 
εδιϊϊον ΒΙὈ]ς ἃ] τυτιἴηρβ; ἰμάεοά, ᾿ὲ ἰ5 ἃ ἀἰβίογίεά ρἰοΐυγα ἰῃ [μ6 ἰῃ- 
(εγεϑὶ οἵ ἴῃς ἰδίεσ ἰπϑιταϊοη5 οἱ ροβί-εχὶ!ς }υἀαίδπι; δηα {πα τηδΐῃ 
διδίοτίςδὶ ναϊὰς οὗ ἴμεϑὲ Ῥοοῖκ8 σοηβίβίβ ἰῃ (μεὶγ γεβεςίίοη οὗ {πε 

ποίου οὗ [δαὶ ρεσίοά. Ὑεὶ δἱ ἴῃς βᾶτης {ἴτε βοπια δηςίοηϊ ἰδοίβ, 
δανίηρ Εἰς ΚΙοα ἀονπι [Ὠγουρῇ ογαὶ οὐ τὶ τθη ἰὐδαϊομ, ἀγα ἀουδῖ- 
1688 Ῥσεβεσνεά ἴῃ ἴδε διῃρὶβοδίίοηβ ἀπά εἰ 6} 15Ππηθηῖϊ5 οὗ (86 
ΟὨσορίοϊοσ. Ὑμεθε νὰ 58}4}} ἤᾶνε οἼσοδϑίοῃ ἴο Ῥοϊπὶ οὔ ἷῃ ΟἿΣ 



ΡΙΑΝ, ΡΌΕΡΟΞΕ, ΑΝῸῺ ΗΙΒΘΤΟΕΚΙΟΑΙ, ΝΑΌΣ 1ς 

ΠομλτηθηΐδΙγ. ὙΒΕΥ ἅτε εν ἱπάεδεά σοτηραγεὰ σἱτ τἰῃς ῥγοάυςῖβ 
οὗ ἴμ6 ἱτηαρί παίΐοη, ἀπ α πιυϑί "6 5ἰ{6ἀ {πὸ Κοιπιεὶβ οἱ νι ῃεδὶ ἔγοσῃ ἃ 

τη 855 οἱ ομδβ (ς΄. 5. Α. (οοῖκε, Ν᾽ οίες οη ΟΤ. Η δίονγ, Ρ. 67). 

Τῆς ζο]!]ονίης πον πλδίογίδὶ, Ἔχοϊυβῖνε οὗ πϑηηθ8 δηὰ ποιϊςεβ ἰπ ἴδς 

ξεπ ει οσίς δὶ βεςιίοη, ᾿ ΟἸ. 1-, 885 Ὀδεη ῥγεβεηίθα ὉΥ̓ Κἰ αὶ, ὈὉΥ ἴ8ε υ8ςὲ 
οὗ ΒεδνΥ ἴγρε, ἴπ ᾿ῖ8 φοσασῃ Δ ΓΥ 85 Ὠἰϑίογίς δὶ: (1) (8 δαάϊιίοηβ ἴο [με 
1131 οἱ Πανὶ ̓5 μεγοθβ (1 (Β. 1115... (2) [86 ἔδυ οἱ ἘεδΒοθοδαι 

(4 ΓΒ. στδ:3), (3) ἴδε ἤδπλε οὗ (ῃς ἔδί μεσ οὗ με τιοίμετγ οἵ ΑὈ δα (2 ΓΒ. 

135); (4) ἴδς υπαρεσ οὗ ΑὈ 75 τεῖνεβ δηα Το] άσεη (2 ΓΒ. 1.33); (5) 

ἴδε τεδοβίης ἀεἰεχαιίοη βεπὶ ΌΥ 7 ἐμβοβμαρμαὶ (2 (Ὠ. 1γ1-"); (6) ἀεῖα!}5 οὗ 
ἴδε το δι ταὶς δηὰ Ὀυϊἀΐπρ ορογαϊίοηβ οὐ ὕὕζζίαῃ (2 ΓΒ. 2653 
92. 166); (7) ἴδε βᾶτὴε οὗ ᾿οΐμδμι (2 (Ὦ. 2735; ν. "ἴῃ ρδγί οῃὐἹῦ); (8) [86 

ἱηναβίοη οὗ ἴῃς Ἑἀοπιῖεβ δὰ ῬᾺ ΠἸβιη 65 ἴῃ ἴῃς τεὶρῃ οὗ Αμᾶζ (2 (Ὁ. 
28111.); (9) ἴδε οοπάυϊξ Ὀυΐε Ὁγ Ηεζεκίδῃ (2 (ἢ. 3294); (10) ἴδ ρἷδος 

οἵ Ηεζεϊκίδῃ 5 χτανε (2 ΓΒ. 3235); (11) ἴῃς επ]αγρειηεηὶ οὗ ἴῃς ψΑ]} 
οὗ 7εγυβαιετα ὉΥ Μαπδββεῆ (2 (ΓΒ. 33}. ΟΥὨ ἴδμεβς (4) δῃηὰ (5) ὅτε 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὗ πο Βιἰβίογίς ψόσίῃ; οἴμοῖβ ἃζὲ ἀουδίυ]; βοῖιδ δ δε 86- 

ςερῖεὰ, ἐβρϑοΐδ!ν (6)-(1 1). (ὅ6εα ἴῃς σοτηπιεπίασυ ἐπ ἰοοΐδ.) Οεδπυΐηα 

διβίουυ 8858 αἰϑὸ δε ἰουπὰ ἰῃ ἴμεϑε δα αϊτίοηβ οὗ ἴμε (μῃγοηΐοϊεσ: (1) 

ΑΙ 748 νυἱοΐοσυ (2 (ῃ. 133-29); (2) Α588᾽5 νἱοΐογυ (2 ΟἈ. 1:45 9...) 

(84) 7 Βόοβμδρμδί᾽ 8 νἱοΐοσυ (2 (Ἀ. 2ο"-33); (4) ὕζία μ᾽8 τεβίβίδηςς ἴο ἴδε 

Ῥτίεβίβ (2 (Ὁ. ό"4-20) δηὰ (5) ἴδε γερεηΐδηςε οὗ Μδῃββϑθῇ (2 (Ἐ. 33}1-.. 

Τῆε ατουπά υγρεὰ ἔοτ (μῖ8, ἃ5 ἔδτ 85 ἴμε νἱοίοτίεβ ᾶτεὲ ςοηςεγηθά, 15 ἴμδὶ 
ἴδε οοπιϊηυδὰ εχϊϑίεηςςε οὗ ἴῃς {|| Κίηράοτι οὗ Τ᾿ υά δ ἔοτ ἴγες Βυηάτεα 
δηὰ ΔΗ γεδτβ ὑγ [ἢ Ἔηθηηΐεβ οἡ ἴῃς βϑουϊῃ δηὰ τενο θὰ [βγαεὶ οἡ ἴδε 
ποτί 15 Ββδταὶγ ἴο ᾿ς ἐεχρὶδἰηβὰ ἐχοερὶ οἡ ἴῃς ἈΥροιμεβῖ8β οὗ ϑοῦηξε βυςὮ 8υς- 
(653868 85 ἴπε (Πτοηΐοϊεσ ἀθβουῖθεβ (2 ΓΒ. 1355. 1455. 9.8.) 2018.) χαϊπεὰ ὈΥ͂ 
70 άδ (Β8. ρρ. χχχ--χχχὶ"). ΤΉ Ϊ5 15 ἃ ρ]διυ3:Ὁ]ς Ὀυϊ ἃ βρεςίουϑ ἀυχυσηεηῖ. 
ΤἈε Κίηράοτῃ οὗ Γ᾿ υάδὴ νγᾶ8 ἴοο βοοσ ἃ σου συ ἴο ὈῈ νεγῪ αἰϊγδοϊίνε ἴο ἐϊ5 

περ ΟυΓΒ οἵ ἴο εηἰὶςε ἀϊθίδπι ποσὰ 6β ἴο τιδῖζε βϑυςΒ ἱηνδβίοῃβ. Ἐδίάβ8 
ΤΩΔῪ δᾶνο Ὀδδη πηδᾶς ἱπίο Γυϑδὴ δηα ϑοτδ τοι ίβοθποαβ οὗ ἔμ ε88 ΤΩΔΥ͂ 
Ὅε Ὀεβίπα (Πεβ8ς βἰογίεβ (ϑ8εῈ ςουλτηθηΐαγυ), Ὀυϊ ποιβίης ἔαγί μοῦ σὴ ᾿ς 
δίβιτηεὰ. ΤΈς τηοῦνε ἔοτ (4) δηὰ (5) ἰ8 30 βίσοπῃᾳ ἴμδὲ πο Βἰβίογίςδὶ ρσοῦ- 

ΔΌΪΠ οα ἴδ στουπάὰ οὗ [μεὶγ τεοοσὰ Ἵδῃ ὲ δβϑεγίε. Α σβδηρε οἵ τεϊ φίουϑ 
ῬοΟΪΐοΥ ΟΥ̓ Μδηδββεῆ ἴῃ μἷβ οἱά ἃρε, οοῃβϑιθγίηρ μον Ηἷ8 τεΐρῃ ἰ8 νἱενγεὰ 
ὉΥ ἴῃς ῥγορβεῖβ, 'β αἰτοῦ ἀη] κεὶγ. ὙΝΊΠΟΚΊΙοτ, ἴῃ σοπποοϊίοη τὰ δἷ8 
ΤΒεοτΥ οὗ ἰμς ςοηίδςξ οὗ ἴῃε Κἰηράοπιϑ οὗ πογτίπεγῃ Ατδδΐα σι 15γαεὶ, Β85 
Ἰουηὰ Βἰβἰοτίςαὶ γεπτϊηίβοεποαβ ἰη ἴ8 6 ΟὨτοηΐο] ετ᾽β δ] υβίοηβ ἴο ἐΐς Μεωρῖνι 

(4 ΟἈΒ. 267 τ: (Ἐ. 452 (Β. 20! ὦ), ἐμ Αναδίαης (Δ (ὨΒ. 1γ}} 2119 141), δηὰ 

41:6 Ηαρνῖες (1 (Ἐ. 5". 19.1)͵ Τς Βα5315 ἔογ [Ὠΐβ ἱηέδγεηςς ἰ5 ἴῃς οἰαὶπαι 

τδαὶ [λς σΠὨτοΠοΪοΩΥ οὗ ἴῃς ἀρρεάγδηςε οὗ ἴμεϑε ρεορὶς ἱπ (Β. 58 οοστοςῖ 
ὙΒΕΥ ὅτε τηεπίϊοηθὰ ᾿υβῖ ψβδη ἰβιογί αν (ΒΕ πιρμὶ Ὀς εχρεςϊεὰ 
(ων, Μεωμῆα, Μαιη, ΜΆ. τ8ο8, ΡὈ. 42 7.; ΚΑΤ. Ῥρ. τ41},, 



τό ΟΗΕΒΟΝΙΟΙΕῈΘ 

144). Οτ ἴδε οἴδες Βδηὰ ἱἰΐ 18 βίγαηρε [πδὲ ἴῃ οἸ δ΄ δηὰ τίοτγε Ὠἰϑίογὶςδὶ 

Βοοϊκ5 οὗ ϑαγημεὶ δηὰ Κίηρϑβ οοηίδίῃ ποπε οὗ ἴμεϑε ποίϊοβϑ οἵ 5: 1} 18. Οὔ 68, 
δηὰ ἰὶ ἰ8 τεδα]ν ογθδ]ς (Πδὶ ἔποϑεὲ πᾶῦγεβ πιρῃΐ παν Ὀδεη οὐττεηΐ ἰῃ 
Ροβῖ-εχ!!ῖς εἰπγ65 (1 ποῖ ςετγίδίη τμδὶ {ΠῸῪ νεγε), δπὰ (δι δἱ Βδηὰ ἔοσ ἴῃς 
ΟὨγοηΐοϊεσ ἴο ἱπίστοάυος 85 ἴῃς δπεπλῖεβ οὗ 1βγαοὶ (6. Ῥγοὶ. Ὁ. 2οϑ; 

Νοεϊάεϊοε, ἘδΒὲ. 1. ο0]. 274). 

ὃ 5. ΤΗΕ ΒΕΠΙΟΙΟΒ ΨΑΠΌΕ. 

ΤῊε τεϊρίουβ να]ὰθ οἵ (γοηϊςο 65 1165 ἴῃ [μ6 εἰ ρἢδ515 ρίνθη ἴο 
{86 ἱπϑεϊτυϊτομ δὶ ἔογπιβ οἵ τε ρίοθ. ΕὈσπιβ, σεσγεσμοηΐθβ, ἰηβίϊξι- 

τἰοῃ8 οὗ οῃμ6 βογί οὐ Δποίῃεγ, ἃγε ΠοσαβϑασΥ ἴοσ [ῃ6 τηδϊηΐδηδηςα οἵ 
τεϊρίουβ 16. Τῆς ΟὨγσοηίοϊοσ, ἴδ 5 ἴταβ, ονθγοιαρἢδβίϑοα (Πεὶσγ 

ἱπιηρογίδηος δηὰ ἢΪ5 ἰεδοίηρθ ἃγὲ νἱ[ἰἰεὰ ὈΥ ἃ ἴα]5ε ἀοςοίτπα οἵ 
ἀϊνίηα ἰπἰεγίεσεηςς ψίπουϊ Ὠυπιδη ἐεπάδανουσ, ἀπά ἃ ἴα]ϑα ποίίοη οἵ 

τὶ ῃϊθουϑηθ55 σοῃϑίϑιίηρ ἰδγρεὶν ἴῃ [6 οὈβεγνᾶπος οἵ Ἰερα] [οστηβ 

δῃἃ ςογοιηοηΐθθ. Ὑοεΐ ἴῃ ἢ15 οὐτῇ {ἰτ6, 1}1655 ἢ6 ἢδα Ὀδοη ἃ ἀϊτγοςί 

[οσεγυθηεσ οἵ ΟὨγῖβί, ῃῈ οου]ὰ ποῖ πᾶνε Ὀδεῃ εχρεοίβα ἴοὸ ρίνε 
ἃ ἀἰδεγεηί πηεββϑᾶρα, δηὰ ἴῃ ᾿ἷβ ἀΔῪ ἢἰ5 τηεϑβᾶρα τεπάδγεά ἃ τηοϑί 

ἱπιρογίδηϊ βεγνῖίοαθ. Ης Ὀεϊοησεα ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃ6 58πι6ὲ βοῃοοΐ οἵ 

τυτί[εγβ 85 (6 δυϊθΠοΥ οὐ δυῖδβοῦβ οἵ ἴπ6 Ῥυ βγ εἰεσαθηΐ οὗ ἴμ6 Ῥεϑη- 

ἰδίους, Ὀυὰΐ 45 Κἰπάτεα πὶ ἢ ἴῃς ργορῃεῖβ Ηδρραὶ ἀηὰ Ζεομαγ δῇ, 
διηὰ Ἔβρεοῖ! ν ΜΔ Ιδοῖ!. “δε σουγβε οἱ ἐνεηῖβ βίηος {π6 τεϑίογα- 
ἄοῃ μαὰ τηδάς ἴῃ6 Ταηρὶα τ 5 ἰσῇ ῥγίεϑὶ δηὰ [15 βδοσγίβςοίαὶ 

βυϑβίθῃηι ἃ σθηῖσε ἴοσ [86 σοιπηπλη τ πιο τλογα ἴμΔη ἰξ μδα Βδεπ 

Ῥείοτε, θαΐϊ [ῃϊ5 νετγ ἔδοϊ μδὰ ἃ ῥγον θη] βἰρτιίβοδηοε ἴῃ νίενν οὗ 
186 ἑαΐυτα. 1 ννᾶβ. δβϑθηϊ]! ἴοσ βγδθ] 5 ργεβεγνδίίοη ὑπαὶ ἴῃς 

ςεγειλοηΐαὶ οὈ]ραϊίοη5 Ἰαϊά ροη ἰΐ βῃουἹά θὲ βίον οὐβεγνεά, 
δηὰ Βαϊ ἰΐ 5ῃου]α Πο]ά ἰἰ561} δἱοοῦ βοςίδιν ἔσογῃ ἰϊ8 βθδίμεη πεῖρῃ- 
Ῥουχβ᾽" (Ὁτ. Μέμπον Ῥγοῤδείς, 11. ἰη ΝΟ Β. ὑ. 297). Ηονενεῦ πᾶγ- 

τοῦ ἴπε ΟὨγοηΐοΪεγ᾽5 ἰεδο μη ρβ τλδῪ θ6 σοηδβίἀογεὰ δη ἃ βόνανεσ δτιϊ- 

Βεῖαὶ] (Βεῖγ ρσοάυς(5, νι πουΐ (ἢ 5861] οὐ {π6 Τπἀ αἰϑιῖς Ἰερα!ΐϑτη δηά 
εςο]οβἰδϑιϊςῖβπι ἰξ ἰ8 ἀπο] ἴο 566 μον [Πδ Ὀγεοίοιβ ἰγυτἢ5 οἵ ἀἰνίπα 
τενεϊδίίοη ἰη Ηδῦγενν ρσορἤεοῦ σου] μανε θθθὴ ργεβεσνεὰ. Οἰδοσ- 
γε δηγϊὰ ἴΠ6 Ἐμοσοδοβίηρ, ἔογοαβ οἵ ἴῃς Ῥεγβίδῃι, ασθεκ, δπὰ Εο- 

Ταδῃ οἷν  ]ϊβαιοη5 {ΠΕ που μᾶνα Ὀδεη ἀἰβδὶραίε δηὰ πο ρΪδοα 
νου αν θεθη ργεραγεά ἔοσ ἴπ6 ἀρρεάγαηςε οἵ Γῇ σίβί δηὰ ἴμ6 
στον οἱ ΓΟ τ βιἰδηϊϊγ. ὙΤὨε πο οσῖς οἵ ἴῃς ΟὨχοηΐςοϊοεγ [οβίεσεὰ τῃς 
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περαρὰ ϑ5ρίτι οἵ }ννἰϑἢ Ἔσο  υβίνθῃ 655 ἴῃ [15 [δὲ οὗ ρεπεαϊορίβϑβ; ἰὶ δ- 
Βιδηςεά 7 ει βα]θτα 85 ἴπε σα] γίηρ- ροἰηΐ δηὰ οεηΐτε οἱ ἐν 5} Π{6; ἰς 

ἑανουγεα ἴῃε πιδίηΐεηδηςε οὗ ἃ Ὠἰεγασοῦν δηα εἰ ρ ἢ δϑἰβθαὰ (δὸς οιἱ- 

νγατὰ ἔουτ5 οἱ τα] ίοη ἴῃ βδογῆςεβ δηὰ παίίοηδὶ [εϑναὶβ, θαΐ 4]} 
1815 σοηίΠθυίεα ἰΔΓρεὶν ἴο [6 σε] σίου 50] Αγ δηὰ βίσεηρίῃ οἵ 

[δὲ Ρεορῖὶα δηὰ ρσᾶνε ἴθ ἃ ἰουρῇ αὐ] γ. 

ΤὨτουρὴ {μεθ6ὲ τσὶ τη ρϑ ἴΠ6 ῥᾶϑί 8150 τνᾶϑ ἰάθδ 56 δηὰ ρ]ογ βεὰ 
85 ἃ ὨΟΙΙῚ [ΟΓ ῥγεϑεηΐ δοίνἱὙ δπὰ ζαΐυγε ἀενεϊορηιεπί. Νοιίηρς 

ὈἈεῖζεσς (ΒΔ {μὲ δυο οὗ [Π6 ραϑὶ σου ]ά πᾶνε βεγνεὰ ἰῃ ἴῃοβε ἀδγ8 
ἴο ἰπἰοηϑιγ ἴῃς Ἰογα!ν ἀηὰ ἀενοίίοη οἵ (ῃε ἀηοίεηϊ [ενν. ΤῊ ἀϊνίπα 
Ἰδνν οἱ τεϊ τ δυϊΐοη δηα βρεοΐδὶ ῥγονίάθηςε, ψ ]ο ἢ [6 ΟὨγοηΐοϊογ 
τδυρηΐ, τνᾶ5 ἃ πηοβὶ ροννεγίυ! ἔδοίοσ 8150 ἴοσ ρσεϑεσνίηρς ἴῃς 7 58 

ΟΒυγοῆ. [{ἰ πιιυϑὶ 4150 πενεσ θὲ ἰογροίίεῃ (μδί ἰξ νγὰ8 ὑπάθγ [6 
τυϊεϊασε οὗ πλεη {κε ἴῃς ΟὨγοηΐοϊεσ [μαὶ [ῃ6 Μδοοαθεαβ ψεσὲ πουγ- 
βϑῃβὰ δηὰ (μαΐ {π6 Βογοὶς ἂρὲ οἱ [υἀαἴϑπι νγᾶ5 ἱπαυρυγαίεά. 

ὃ 6. βοῦξΟΕβ. 

Α. ΤῊΣ β0ῦβοε ΟΕ ΘΑΝΟΝΙΟΑΙ, ΜΑΤΕΒΙΑΙ. Ασοογάΐης ἴο (6 
βκείςἢ 7υ5ῖ ρίνεη (Π6 ΟΠ γοπίοϊεσ βυρρὶετηεηϊθὰ δηὰ ἰῃ ἃ πηθᾶϑυγε 

ταν ϑεαὰ (μ6 δἰβίοσυ οἵ 15γ86] παγγαίεαά ἴῃ (ῃῈ σδηοηΐςδὶ θοοΚ5, 65- 
ΡΘΟΙΔΙΥ τ δηὰ 2 8. δῃὰ τ δὰ 2 Κα᾿' ὍὙλεβε (Βεὴ σοηϑβιϊ(υἴε ἃ ταί π 
βοῦζος οὗ 5 ψοσκ. ὙΤὨε [0] ον ίηρς τὲ [ῃ6 ρδγδ}16}]5 θεύνεεῃ ἢΐ5 
δη4ἃ [δε βαι ]εσ τι ησο. (ΤΏ δ56 ράγα}]6]5 ἱποϊυαἀα [ἢς ΟὨγοηΐςο ε 5 

ταῦ! βοδίίοῃβ οἵ ἴπε σαποηΐςδὶ τηδίεσίὶ δηὰ ἤδῆσε ἃγὲ ποῖ 85 τε - 

βἰτοἰθά ἃ5 βοζῃξ 1155 νυ ὨΙοἢ οπΐί 411 ορβογνδίίοηβ δηὰ δα ἀϊ τη οὗ 
1τ8ε ΟὨγοιΐοϊεσ. Ἐογ {μ65ὲ ἀεί81}8 ϑδεε ςοσωχηθηίδγυ.) 

1: 6. τ'-, ση. 558-23 χοὶ, 
“Ἄ1ε-ἱ “4 χρ3-4. 6-8. 18.186. 12.29 

“χματ, “ χχιθ-8.. φ΄.. τη). 

“χρῶ “4 φιξεῖθα. 1-4.. 1980. ζ΄. 1618 ,τ 1. 

“ χοι “4664. 84. 10:16. 320-28. δ1-4͵ 

“χιι, “ 35530- Εχ, χἴ-6 δῃὰ εἸἰβενΒεγε. 
“4. μ-Φ “ 483.-}. 2... 4612 Νυ. 461’): 

Ἐς ὦ “4615 Νυ. 265 Βυ. 4,413. 

“χα 766. γι Κ. 51 (45). 
“Δ. Ευ. 4155. 5. 1τ68:9.2 5, 418 175, 
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5519. (6.5), 
61-4. τ (4.19. 22). 

61:-ὲ (5.22). 

65.-«4. 6{-ἰ), 

ρ᾽ 17. 

τοῦ, 

χα, 
119-41 

131. 

14}.1. 81 

15, τό, 

17, 

18, 

19, 
20:3, 

20", 

21, 
ΓΝ 

114 

τῖῖ.2}1 (2), 

3}. 5» 
557. 
"5.8, 

8, 
9᾽.5. 15.868 

φἾν, 
τοῦτιχ, 
123. 8. 9:10, 

13..." 3. ἢ (χ4}), 

141-32 (1.1), χςιθ-ν 

τό1-8. 1:0. 

18:-.. 

2ο":- 2:1, 
215:19. 20 

421-5. 1τ-0 

242. -215 
241:-.. 5.5 

251-4. 1... 11.428 

45. 31: 55 14: χ΄. 13. 

: δηὰ 1Κ. ἥ 

6η. 46:9 Ἐχ. 615 Ν. 26: (., 

705. 19:-3. 

σῃη. 469 Νυ. 69 !.. 

ζ΄.  Κ. 15191. 29. χγ9 χϑιι͵ 
Ἐχ. 619. 18. 39. 2. Νὰ. 217. 19. 

ΓῚ 61:-: 

ὅν" χ 5. αἱ 82, 
7.5. 2110-|9. 8-9. 20-8 

Νε. ταθιϑι, 
1 5. 31. 
Δ 5. 51:3. .-|͵ 

2345: 

61... 
φ11-1|8. 11. 

612. 

ἤ. 

8. 

10. 

11| 1253-2 
411. 

24. 
. 3. 

το" 
516.20 (1-ἰ6) 

6, γ.-ι, 

8. 
9". 

915: 

το" 1. 14-9, 

τι 

χλιΝ, 

148-2ι 
151. 3. 1..νὅ. 

τι, 

1517: 

221: 

2241-ι 60). 

. 8ιτας 
85-» 9,5: 1τοῦξ-, 

αι (111-29), 
121-117. (ἀὕχ πο 218) χ 218-253 1-81). 

τ41:-1.6.. 11:20] 
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4 ΟὨ. 461:-. τ:.2. “4 χ48.5 153: 

“αι. τ. “ χρεδ-δθ, 88 

“Φ ,χβδι-. π. ὐἱ “ χρ62-4. τϑ. 20, 

“2ρ'. 3, “ χβξ. 3, ὶ 

“4λ21:.5 “ χβιδ- ΤΟ ΣΤ, 

ε 4258, «20. 

“ 441-|ο. 10. 4“ ,Δχί-ϑ. 186-83. 

ὰ 34: 3. δ “ 22, 231. 

“461. 18.3.. Ψ.. ΣἹ 36.-, “ Δ45.2. 28. 2. .δ.͵ 

“465... 8.12 τ 4355. Ὁ] λ4ι. δ. δ. 851 

“.465.5 Εξε. τ'-3 

ΤῊΣ 5ἰπιρ]εϑὶ ἐχρδηδίίοῃ οὗ ἴπ6 Ῥδγδ}1615 (ἀπά ἴῃ6 ἱτὰθ οὔθ 
αἰγοδὰν αβϑυπιθά ἀῦονε δη ἃ ποῦν ἀπίνεγβα νυ δοςερίεα) 15 ἴῃς αἰγεοὶ 
αυοίδιϊοη οὐ ρῬγαρἤγαβα οὗ (ῃε σδῃοηΐςϑὶ θοΟΚ5 ὈῪ ἴῃ6 ΟὨγοηΐοεσ 
δηὰ {δεῖν τιοἀϊβοδίίοη ὈΥ Ἀϊπι, οσ, γμδΐ ἀπιουηίϑ ἴο (με βάτης [ῃΐην, 

ὈΥ ἃ ἔοσχεγιῃηεσ Ψῃοβα νους μ6 σορίοα (ἃ νἱενν τηβηιοημθὰ Ῥεΐονν 
(Βουρῃ ποί δεςερίεα). 

ΤΆΣ ονίάεπος ἔοτ [818 ἀΐτεςϊ 086 18 νεγῪ οἶδασ. [11 ἷβ βθθὴ ἴῃ ἴ.:6 νεῦθ δ] 
δατεεηεηῖβ ΜΟΙ ἀΡρθατ ἰῃ ἜΥΟΤῪ ΡάτΆ}1 6]. (ὅ6ε σοπιπιδηΐδγυ.) (οτ- 
τυριΐραβ ἴῃ ἴῃ6 δαγιϊεῦ ἰεχίβ ἃγα αἰβο γερεδίθα ἴῃ ἴῃς ἰδῖεσ. (Οὔ. ἴῃ σ (Ἀ. 
ΨΡΓῚ τοῦθ, ΠΡΟ 115, 20Π 1414, "ὈΦΥ 1710, ἼΠΝ 173}, ἼΓΙΩΝ 12 ἼΩΝ (25) 

1819, ΥΨ ὃ 1οῖδ, Ὁ 2 201; ἴῃ 4 ΟὮ., "ὋΝ ΓΙΌΣ» δηὰ 5)0 ὉΡ 412, )3}2 47, 
γοῦν γ8, 

ΤΆε οδποπίςα!ὶ ἱεχὶ 5 8190 ϑοσ} δ  Π168 80 οἰ βαὶν ζο]οννθὰ 88 ἴο ἱπίτοάυςα 
ὑστεϊενδηΐ ἐχργεββίοηβ ΟΛ τ ΟἈ. 650 (66) δόν 005) (θαξ ρτεβεηΐ ἔοστηῃ 
ῬΟΒΘΙΟΙΥ ἀνε ἴο ἰγηβουῖθεγ, υ. ὑηὲ ἰσ00) τ44 (Ἴ}) 1539 2ο! (ποῦ Ὠανίὰ 

νὰ8 δ ἰηρ ἰη 7.) 20" (186 5.4 Ὲ, εἴς.). ΤῊΣ νατίαιίοπβ α͵5ο Ὀεΐτσεεη ἴῃς 

ἔνο ἰεχίβ 8ῃον ἴῃε ἀερεπάεπος οὗ οὔς ὕροὴ ἴμε οἴμεγ. Οβτσοηίοϊεβ, 85 
ταὶρῃῖ θὲ ἐχρεςίεα του 15 [658 ἔγεχαδηΐ ἐγαηϑουὶρίίοη, ἱπ τα ΠΥ ἱπβϑίδῃςεϑ 
Ῥγεβεγνεβ [Πε πῖοτὲ οτί πὶ τεδαϊηρ (ο΄ τ ΟΕ. 17: 43 2117 823. 3 τοὶ. 3. 4. 1 
1110. 39 135 8.νἍνΆ1.1. 141 γυῦν, 12. 16 1η1 1. τἱ 781-11. 17 19" 18,20} 2 σ. ΑἹἹ (18) 

43). ΑὮ δηϊὶυδίοα ἴεττα ἰβ οἔΐεη τερἰδοθὰ ὈΥ ἃ ἰδίεσγ οὔς (. σ (Ὦ. τοἱῇ 
135155: Ῥ΄ τοι 21" 3. ω). 

διδιεμηθηῖβ Ἰαττίπρ ἴμ6 ΟὨγοηΐςο ἐγ ̓β 536 η86 οὗ τε ἱσίουβ ρτορτίειυ οὐ ἀοΐῃησ 
νἱοίδηςς ἴο δἷβ8 ςοποδρίίοη οὗ [86 οουγβα οὗ ᾿ἰἰβίοσΥ σψεγε οπιτθὰ οσ 

ταοαϊβεα (ϑεε ὃ 4, ΡΡ᾽. 9-15).- 
Οἴδεγ ἀεραγίυγεβ ἔγοται ἴδε ἰεχὶ ἃτε βυ ἢ 85 σαϊσῃί θὲ ἐχρεςοιεα ἔγοπι ομα 

ἼΟ νὰ8 ποῖ ἃ β8εγνε οοργίβί. Ὑπὸ ΟὨτοηΐοϊογ αὐτί μεβ ἔγεαυςης 
(ζ΄. τ ΟΒ. 11-4- 3.27. δι. 12. ,3-4 Ὁ (Ὦ, 15:18 21--.. 16:17 γ1-8 461-11), Δῃα οζοδβίοη- 

ΔΙΙγ ἱπιτοάυοεϑ ττοσὰβ ἴο εἰωρμδϑῖβε δὴ ἰάεβ οσ ἰο φῖνε οἰξάγηββϑ, ἃπὰ 8190 
Ῥίουβ ΡὮγαβθβ (7. τ ΟὮ. 11ὸ 153 186. 15 2 (Β. 1831), 
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Τΐ5 ἀἴγεςὶ ἀ56, πονγενεσ, νγ8 Γουτη τ αυοϑιϊοποά, θθοδυβα ἴῃ 

νδγίδησα θείννθθῃ [Π6 Ῥᾶγα}}ε]5 ϑβθετηεὰ ἀεβίγυςίνε ἰο [ῃ6 ἰπῖ4}110]6 
ἱπϑρίγαϊΐοῃ οὗ [πε Οβγοηίοϊεσ. Ηδηςα ἄγοβα ἴῃ6 ἱπεοσν (με ὰ ὉΥ 

ΤΩΔΏΥ ΠΟΙ Θηἰδίοῦβ, δη ἃ τεργεϑεηίεα ἰῃ 115 8η4] δῃὰ γτηοϑί ρεγίεςὶ 
ἴοττῃ Ἔβρϑοίδ!ν Ὀγ Καὶ]) {παὶ [πῃ6 ΟἈτοηΐο]εγ δηά [8 νυνί τεγβ οἵ (ἢ 
Ἄοδῃοηΐοαὶ ὈοΟΪκ5 θοίἢ 564 σοτηγηοη βουγοαβ, ἀπ [ῃδἱ (ῃ6 ῥδγα]]ε}5 

ΨΈΓΟ ἰηἀορεπάεηϊ Ἔχίγαοίβ ἔγοπι σοΠΊΠΊΟΠ 5οΌΓΟο5, εδοἢ πχϑα 6 ἔγομῃ 
ἃ Ροϊηϊ οὗ νἴενν ρϑου δτ ἴο ᾿ἰ561 (Κεῖ!, 7ρώγο. δ 141). 

Το ἱΠυβίταϊς (ἢΐ5 νίενσ: [Ιπ ἴῃς δοοουπὶ οὗ 540}᾽5 ἀδδίῃ (2 8. 31 δπὰ 
τ ΟἈ. 10) ἴδετε 8 ἀφτεειηθηΐ δἰπηοβὶ ψογὰ ἔοσ ψογὰ ὑπ|}} [86 ἰγεδίτηθηϊ οὗ 
ἴδε οοτγρβε οἵ ἴδε Κίηγ. Τῆς υτὶϊεγ οὗ τ 5. ϑᾶγ8: Τῆς ΡἈἢΞἰη65 ουΐ οὔ 
διῖ5 Ββεδά, βἰτρρϑὰ οἱ μἷβ διτῆουγ δηὰ ρυΐ δΐ5 ἀττηοὺγ ἰἱπ ἴῃς πουδὲ οὗ Α58- 
ἰδιοίῃ, δηὰ ἴμεὴ ἔδϑιεπθὰ μἷ8 θοὰγ ἴο ἴμε να]] οἱ Βείββῆεδη. Τῇ σμγοη- 
ἴοιεν βᾶγβ: ὙΈΕΥ ἴοοκ μἷβ Βεβὰ δῃηὰ Ὠΐβ δγπίουσ δηὰ ἴμεΥ ρυΐ Ηἷβ ἀττηουγ 
ἴῃ ἴδε Βουβς οὗ ἰμεῖγ κοΐ β δηὰ φϑίεπεα 5 μεδά ἰῃ ἴδε ἴδςπιρὶε οὗ θϑρόη. 
ΤΕ οτἰίπαὶ ϑουγος οὗ θοΐῃ οὗ ἴμεβε δεοουηίΐβ Κὶ εἰ! μεϊὰ πιυβὶ βᾶνε οοῃ- 
ἰδίηθα δὴ δοοουηῖ οὗ ΒοΙἢ μεβδὰ δηά ἰγσυηῖ, ψεϊς ἢ ἴμε δυῖμοτ οὗ τ 5. το ]ονεὰ 
83 ἴατ 88 ἴῃς ἴγυηκ 88 οοποογηθα δπὰ ἴῃς ΟἩγοηίοϊεῦ 88 ἴδ 88 ἴδε Βεδὰ. 
Αραΐῃ ἴῃ οοπιρατίης 2 (ἢ. 2 τῦῖϊ τ ΕΚ. 515-23. 618). ἴῃ [86 ἔογπιοῦ τὰ τεδὰ 
ἰδ ψ με ϑοϊοσθοη ρυγροϑθθὰ ἰο δυ114 [δε Τεταρὶς Βε ϑεηὶ ἰο Ηἰγαπὶ, Κὶπρ 
οὗ Ἴγτε, δηὰ δϑβὶςὰ ἔοσ ἃ οὐπηΐηρ του πηδῃ δηὰ ἴοσ {πῆι 6 γ δηα Ποῦνγεῖβ οὗ 

Ἐπηθεσ, ργοηιβίηρ πιυςἢ σταίη δηὰ νης δηὰ οἱ] ἴῃ τεΐυγη, ψΆ]]Ὲ ἴῃ τ Κὶ. 
ΟὨΪΥ ἔὐπιθεσ δηθὰ οὐϊίετθ οὗ {θοῦ τὲ γεαυεβίεα δηά πο ῥτοπιΐβε οὗ οἱ] 
5 πιεηϊοης. Ηδξετε δραΐπ Κεὶϊ μεϊὰ (μαὶ ἴμεβε ἃγὲ εχίγαςϊβ ἔγοπι 8 
οοπλπηοῃ βοῦγοα, οὔς ᾿τίϊετ ἐπι ρμδϑϑίηβς οπς ραγιίίςυϊατ δὰ [με οἴ μετ 
8ΠοΟΙΒογ. 

ΤῊΪβ βυρροβίίοη οὗ Καὶ! (48 υππηδίυγαὶ οπα σοπηραγεά ἢ (μαι 
οἵ ἀΐγεςϊ υ86 δῃ ἃ σϑαῖν ποί ψογίῃυ οἵ ἔστ μοῦ σοηϑιἀεγαίϊοπ) Ῥγεακ8 
ἄονῃ ςοπιρ]εἰοὶγ ἰξ (Π6 ταβυ 5 οὗ γεσεηΐ βομο δυβῃΐρ ἴῃ γθέαγεηςα ἴο 
τῆς βουζοεβ οἵ ἴῃ σδηοηΐςδὶ θοΟ 5 οδῃ αἱ 4}} θὲ {γιιβιθά, βίηςς (Π656 

ΒΟΌΓΟΘΒ αἰ νγαγβ ΔΡρΘαΓ ἰπ ΟὨγοηΐο]65 ἴῃ [Π6 58π|6 σοπι ἰ ΠΔίΙοη5 ἴῃ 
Εἰ ἢ (Π6Ὺ ἀγα ἑουηὰ ἰῃ [Π6 σδῃηοηΐςαὶ ὈΟΟΚ5, ἃΠ ἃ ΠΘνΘΓ ΔΡΡΑΓΘΠΙΥ 

οἰβεγνίβε; ἐ.6., (ΠῈῪ ἀρρϑδᾶγ αἰνναγϑ εαἀϊεὰ δηὰ ποῖ ἰῃ {πεὶσ ογἱ βίῃ δὶ 
ἴοσγα. 

Τῆς πϑιλαβ ἱπ τ ΟὮ. 15-3 τὲ στουρεα 85 1Π6Ὺ Δρρεδγ ἱπ ὅση. τοῦ1}. 
33.1.0. ἃ. ζοπ] ἱηδοη οὗ ἴὮγεα βουγοςβ, Ρ, 1, δπὰ Ε (Ὁτ. Ο».). ΟἸἹεδηίηρβ 

ἕτοπι ΟὩ. 35, 38, 46 τερτεβεηιίηρ Ρ, 1, δῃὰ ΒΕ ἀρρεᾶγ ίη σ᾿ ΓΒ. 2. (Νοοπε, 
Βονγενοῦ, Ὧ88 Ἔνεγ βου ουϑ ἀγρυθὰ {παι [6 ΟὨτγοπίοϊεγ μα δοςεβ8 ἴο ἴῃς 
βοῦγοεβ οὗ ἴῃς Ῥεπίδίθυςξ, βίπος, ἑογβοοίῃ, ἰο Κεὶϊ δπὰ ἴποβεὲ οἵ μἷ8 
βοῆοοὶ ἴπε Ῥεηίδίευς ἢ Βδὰ ἢο ϑουτοθβ ἱπ ἴμε τηοάδγῃ 8656.) 
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[πῃ τ ὉΠ. 18 ἢ 2 5. 8 ἰβ ἃ ςοπιθἰπαϊίοη οἵ ἴἤγεε βϑουσοεβ. Ο]οββεβ ἱπ 
2 5. 55 τὸ 22 (Βυάάε, 5807.) ἅτε τερτοάἀυςδὰ ἴῃ τ (ἢ. 115.4, ὙΠε 

ῬΑγΑ}}εὶ5 νὴ 2 5., ποϑγανεγ, ἅτε ποῖ ἔανουγαῦϊε ἔοσ ργεβεηϊίηρ σοι ἷπ8- 
τίομϑ. Ὀδοδυβε ὑπάογιγίπρ 2 5. 15 δἰπχοβὶ Ἂπιίγεὶγ ἃ βίηρὶς ϑουγοαε. ἴη : 
δηὰ 2 Κ. ἴξ 15 ἀἰβετγεηῖ, ἀπ Βετε, (ο]ονίηρς ἴῃς δπδὶ γϑὶβ οὗ ϑδίδάς δηὰ 

ΒΒ (58Ο7.), ἃ πυπιθεῦ οὗ ϑουτοαβ δρρεᾶγ οοπιδίηθα ἴῃ ὨΘΑΓΙΥ 
ΕΥΕΙΥ͂ ΡΑΓΑ]Ϊεὶ ἰῇ ἃ ἢ. [π τ} Κ. 34:|6 (ἢγοο; ἴῃ χα 1} χα Κὶ 
1οϑ τ (Ὦχος; ἴῃ ς. 4᾽} τ Κ. 5:}:89 (1.16) ἔγγο; ἴπ 31-|1 ἢ τσ Κ. 6, γι8-8) 

ἴδτεςε; ἴπ 551-.}8} σ Κ. 8 ἴῆγεε; ἱπ ο᾽.:38} τ Κὶ. το "39 ἴνο; ἰῃ τοῖπαχ ἢ 

1 Κ. 1τ21᾽." (ουτ; δηὰ (Π05 ἰπ ἃ 5: π|118΄ τιδπηοῦ [Ὠγουρδουῦς [με εηιἶγε 1ἰ5ὲ 
οὗ Ρϑγα}}ε185. (ΤῈε ἃπαίγϑβεϑβ οἱ Κὶ., Καυ., 8]ς., φῖνε ἃ βἰπηῖϊδτ γεβῖ.) 

Τὰς ΟὨγοηΐοϊεσ {μεη υϑεὰ Οὐ ργεβεηΐ σδηοηΐςαὶ θοΟΚ5 δηὰ ποὶ 
{πεῖν ΘΟ ΓΟΕϑ ἴοσ 41} πηϑίτογ σοπηπιοη ἴο ΡΟ ψοσκ5. Ηδ πλϊρῆϊ 5{1}, 

Βοννανεσ, πᾶνε τἰϑεα {Π6ΙΓ ΒΟΌΓΟΘΒ ἔοσ τηδίογίὶ ποὶ ἰουπὰ ἴῃ {6 

ςδηοηΐτὶ] θοΟΚΚ5, Ὀαϊ οὗ (Πἴ8 ἴποτα ἰ5 ποί [Π6 5]! ρῃϊεϑι ονϊάεηςε δῃὰ 
ἴῃ ἔοστῃ 811 πεὺν τηδίεγι 8] (Ἔἐχοϊυἀΐηρ ρεημεδίορίςαὶ τηδίίες δπὰ {π6 
Ἰἰδὶ οἵ θανὶ 45 δά ἀϊοηαὶ μεγοθβ, αὶ ΟΠ. 1155.) 15 οὗ (πε σοιαρο- 

β᾽ ΠΟ οΥ βίγ]ε οἵ (ῃς Ογοηίοϊεσ. 
Β. ϑοῦβοεβ ΑἸΕΟΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΟἩΒΟΝΊΟΣΕΒ. Αἰεσ ἴΠῸ ΠΠΔΉΠΕΟΣ 

οἵ [με δυΐδογ οὗ : δηὰ 2 Κ.,, με (σγοῃίοϊου γεΐογϑ ἰο τὶ [ἢ ΒουΓΟΘ8. 

ὙΏ656 ἅγε οὗ ὑνο οἰαϑ565; ἢγϑβί, [ῃοϑβα νυ σεηοθγαὶ {{|65: (4) Α Βοοκ 
οἵ [ῃε Κίῃρβ οἵ [5σγϑεὶ δηὰ [υάδῃ, ἴογ ἴῃε γείρῃιϑ οἵ [οΐμδπι, [οβίδῃ, 

δηὰ 7εμοϊακίπι (2 (Ἡ. 27} 3551 365). (Ὁ) Α Βοοκ οἵ [με Κίηρϑβ οἵ 
7υάδῃ δηά [βγϑεὶϊ, ἴογ ἴῃς σείρτιβ οὗ Αβα, Ατηδζίδῃ, ΑἢδΖ, δηὰ Ηθζε- 
Κίδῃ (ν. ἡ. (0)) (2 ΟἈ. τό: 2ς"9 λ839. 225), (0) Α ΒοΟΚ οἵ Βε Κίῃρβ 
οὗ Ι5γδεῖ, ἔοσ ρεπεδορίθβ (1 (Ἡ. 9.) δπὰ {δε τεῖϊρῃβ οἵ [Ἐποβμδρμδὶ 
(6 Οἱ. 295) (υ. ἡ. ([1}) 8ηιὰ Μαῃδββεὴ (2 (ῃ. 331». (4) Α Μι|ά- 
ΤΑ5ἢ οὗ [6 ΒοΟΟΚ οἵ [με Κίῃρϑ, ἴοσ {με τεῖρτι οὗ [οαβῃ (2 (ἢ. 247). 

ϑεςοῃάϊγυ, [Πο56 ψ ἢ βρεοίθς ργορδεῖὶς {{||65: (ε) ΤΊ ἰδίοτγυ (1. 
ΜΟΓΑ5 ΟΥ δοίβ, 80 α]5ο θε]ον) οἵ ϑᾶγμμεὶ [ΠῈ ϑεεῖ. ([) ΤὨε Πἰβίοτν 

οἵ Ναίμδη [με ργορμεῖ. (5) ΤῊδ Ὠιἰβίοτυ οἵ (δὰ ἴῃ βεεσ. Ὑῇεβε 

ἴἄγεθ ἅτε ρίνεῃ ἴογ ἴῃς σεῖίῃ οἵ Πανὶ ἀ (1 (ἢ. 299). (8) Τῆς 
ῬΓΌΡΒΕΟΥ οὗ ΑΠΐ͵δἢ με 58] οηἶ6. (1) ὙΠε νἰ5ἰοηβ οἵ [440 (δε 56ὲγ. 

ΤΆεβε ἴνο δπὰ α]530 (Ὁ) ᾶἃζὲ ρίνεη ἴοσ (ἢε γεῖρῃ οἱ ϑοϊογηοῃ (2 (ἢ. 
95". ΟὉ ΤΆε Βιβίοσυ οἵ δῃεγηδίδῃ (6 ργορῃεῖ. (Κ) ΤΒε βίον 

οἱ ΙΔ4ο τε ββεσ. ὙΠδβ6 ἴννο ᾶγὰ ρίνεη ἴογ ἴῃ γεῖρῃι οἵ Εδῃμοθοᾶτα 
(2 (ἢ. 1:25). (1) Ὑε ΜΙάγαβῇῃ οἵ {πε ργορμεῖ [ἀάο ἔοσ {δε τγεΐζῃι 
οἵ ΑὈ] 78} (4 (ἢ. 135). (τ) Α Ὠιἰβίοιγυ οἵ (86 ργορβεῖ 7εμυ νυνί ἢ 
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ἰ5 ἰμβεσιὰ ἴῃ ἴῃς ΒΟΟΚ οἵ (με Κίῃρϑβ οἵ Ιβγδεὶ, ἴοσ ἴδε τείψζῃ οἵ 76- 
Βοββδρμαί (υ. 5. (Ο)). (1) Α νυτίτίην οἱ Ιβαίδῃ ἴΠ6 ῥσορβεί, ἔοσ [Π6 

τεῖχῃ οἱ ὈΖΖίδῃ (2 (Ἡ. 26:). (ο) Τα νἱβίοη οἵ 1568 (με ῥσορβεῖ 

ἴῃ [με Βοοΐκ οἵ ἴπε Κίηῃρβ οἵ Τιάδῃ δπὰ Ιβγαεὶ, ἴοσ {86 σείψῃ οὗ 
εζεκίδῃ (υ. 5. (Ὁ)). (Ρ)} Α ἰβίοιγ οἵ ἴδε 86εγβ ἴοσ ραγίουΐατϑ 
ςοηςεγηίησ Μδηδββεῇ (2 (ἢ. 33""). 

ΑὐἰΒβοτί65 (ἢπ5 ἃγα σίνεη ἴογ ἴδε Βἰβίοσυ οἵ 411 {86 Κίηψβ οὗ 
7υάδῃ εἐχοορὶ 7εβογαπι, ΑΒαζίδη, Αὔοη, Ϊεμοΐδοίη, δηὰ Ζεάθ- 
Κκίδῃ. (Ναίυγαι!γ ποθ ἃγα ρίνεῃ ἔοσ Αἴμα δ δὰ 7εῃοδ4Ζ.) 

ΑἾ5ο 1ῃς [ο]]Ποννίηρ, ὑγοσκβ ἃσγε τείεττεά ἴο : (4) Α ψεμβδίορίςδὶ γερὶ8- 
ΤΕΥ σοπΊρ δα ἰῃ ἴπε ἀδγ οἱ Τοἴμαπι δπὰ Τογοῦοδπι Π1 (1 (ΓΒ. 5:7}. 

(Ὁ) ΤῊ ἰδίεσγ μἰβίοτυ οἵ Παν) ἀν (1 ΓΒ. 23,7). (8) ΤΈΣ Ἄομγοηίο!εβ 

(ἴτ. νογά5) οἵ αν ἰῃ νῃϊο ἢ [86 σοηβι8 ἰδκθη ὈῪ }οδ νγᾶ8 ἠοῖ 

επίεγεά (1 ΟΠ. 273). (Ὁ Α ςοἸεςιίοῃ οἱ Ἰαπηεηϊδίίοηϑ (2 (Ἡ. 355). 
Τῆς Βγβὶ (ἤγεε οὗ ἴμεβϑε ψοσκϑ (4) (Ὁ) (6) ἅγε ζεηεγδὶν δ] ονεα 

ἴο τεργεβθηΐ ἃ βίηρὶβς νου νι οβα [0}} {16 τνᾶ8, Τῆς Βοοῖς οὗ [ῃς 
Κίῃρϑβ οἵ 5γαθὶ δηὰ Ϊ7υά δ, οὐ Τυἀδῃ δηά βγδεὶ, πὰ {μὲ 6 
οὗ νης ἰμ (Ὁ) ἰ5 ἀρὈτγενίαἰεά---]5γᾶ6ὶ] τεργεβθητίηρ ἴμῈ δρτγα 
ῬΘΟΡΙῈ δηὰ οὶ βρεοίβοδ!ν ἴῃῈ Ν. Κίῃραοῃη, βίποθα ὑῃάθσ (ο) 
186 τεΐψζῃϑβ οἵ Τ᾿ μοβμδρδδὶ ἀπά Μδηδϑϑεὴ τὲ (τεαϊεά. ΤῊΐβ νοσῖκ, 

ψΒίςἢ 5 οεἰϊοα 85 δῃ δυϊ ποσί (Υ ἴοσγ τεΐῃβ ἃ5 βαυ]γν ἃ5 (μδὶ οἵ Αβ88 δῃὰ 
85 ἰδία 85 ἰῃδί οἵ Τ 6 μοί Κίτα, ννᾶϑ εἰθαγὶν ἃ σοπιργεῃθηβῖνα οπθ, Ὀυΐ 

ποῖ ἴῃς σἀποηΐοδὶ Βοοῖβ οἱ Κίηρβ, θεοᾶιβε ἰΐ ἰ8 οἰϊβα ἴογ τηδί(εγϑ 
ποῖ ἴῃ ἴμοβθε Ῥοοκϑ---ἶ6., φεμεδίορίεβ (γσ ΟὮ. 9.), [6 νᾶγβ οὗ 

7οίβαπι (2 (Ἡ. 277) δῃὰ {με ργᾶγεσ οἱ Μδῃδββεᾷ (2 (ἢ. 33'5) δπὰ 
ἴῃ6 δροπιίπδίίοῃβ οἵ Τεἰιοίακίπιὶ (2 (ἢ. 365). Νεῖμοῦ νὰϑ5 ἰξ (86 

Βοῦζοοβ πηεηιοηοά ἰῃ 1 ἂἀπὰ 2 Κ. ἴοσ [με ρο] ἰςα] ̓ ἰϑίογυ οὗ 15γδεὶ 
δηὰ Τυάδῃι, βκίῃςε ἴδ Ὺ ττογα ὕπνο ἀϊβίϊηοι οσκβ. [{ τλΔΥ, Πούγαναγ, 

μᾶνα θθβῃ ἃ ψοσῖς ἀδβρεπάεπί ἀροη [μοϑα ϑουγοθβ (Βα. Ρ. χὶ.; Οτγαΐ, 
σΒ. Ρ. τοῦ; Ὦσ. ἘΒὶ. 1. ςοἱ. γηό8, ΚΟΤ΄." Ρ. 532), οΥ βίης ἴδε τϑδὰ] 

ιἰϑίογίςδὶ παδίογίαὶ ἀεγνοὰ ἔγοπι 115 θοοῖκς ἀρατί ἔγοτι [πὶ ἰπ (6 
ςδηοπῖςδὶ ῬΟΟΚΒ 5 ἜΧΙΓΟΙΊΟΙΥ τδᾶρτα ἰΐ πᾶν μάνα θθαη ἀδρεπάθηϊ 
ΡΟη ἴμοβε Ὀοοῖ5, ἃ Μιάγαϑῃ οσ σοϊαγηθηΐασυ οἡ ἴμετι (Κυεπεῃ, 

Εἴη. Ὁ. τόο). [πὶ τμεῖγ ει] θϑὶ ἔοστῃ ᾿ πὰ 2 Κ.. τηδυ μᾶνε οοηίαἰποᾶ 

{0]16ς ἱπέοστηδίίοη [μδπ ἰῃ {μεὶγ ρσεϑεηΐ Μαββογείίς ἔοσω. ΑΨ ᾶγ- 
ταηί ἴον (5 ἱηξδγθεηςο [165 ἰῷ (86 οσςαϑβίοῃδὶ ἔυ116γ ἰοχὶ οἵ , ψἈςο ἢ 

ἱταρ 165 8ῃ βδυϊον, ἔυ}16γ ΗςΡ. τοχὶ (Βυ. σεεομ. ΑΜ)οδ. [έϊ. Ὁ. 220). 
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Ὁ ἰποκΙεν ρἶνεβ ἴδε (ο]]ονίης σεπεβὶβ οὗ (Ἐ.:- 

Ῥτε-εχῆὶς ςὨτγοηΐς]εβ οὗ 1ϑγδοὶ δηὰ }υἀ δ}. 

Ἐχῆῖς, ἮΣ οὗ Κίηρβ. Μίάσαβῃ. ἀς οὗ Ρτορδεῖβ. Μ|ίάγαβῃ. 

Οὐδῃοηΐςοδὶ Βοοῖκ οὗ 
Κίηρβ. 

ΟἈτοπὶς]εβ. 

Μωρὲ, Μείμξλα, Μα ἵη, ΜΡΆΟ. τ88, Ρ. 42. 
Ιῃ ταϑ!Ὑ Ὧο οπς οδῃ ἀεςάς ἴῃ εχϑεῖ δαβἷ8 οὗ ΔΥ ὑπκποντῃ ψοσκ. 

Μδὴγ δῃὰ εχίεηβῖνε νυ] υπλ68 ΤΊΔΥ 16 Ὀεΐοσε δὴ δυΐμοσ νίβοβε ψοσκ ἰ5 
τεϑβι τοῖο δηὰ τηδᾶρτο. 

Ὑπεῖμοῦ (86 ΜιΙάγαβῃ (6) νγὰ8 [88 βδπιῈὲ ἃ5 [18 ΒΟὺΚ οἵ Κίῃρβ 
158 υποοτίαἰῃη. ΤῈ ρδουϊαγ {πΠ| νου]ὰ βουσρεβὶ ἃ αἰδιηςι ποτ 

(ϑο Βε., Ζοε., ΟἽ., Κὶ.); οὐ (δ οἴμοσ μαπα ἰΐ ἰβ ποῖ ἀρραγεηΐ 
ΨΥ [ἴ, 5 [18 (π|6 βῆονβ, ἰξ ννᾶ8 ἃ σοιῃρσγεβεηβῖνα σψψοῦῖς ἀδα! ας 
στ (μὲ Κίπρβ σεηογαῖγ, [ἰ Βῃου ἃ ποῖ θὲ ἴῃ6 58 π16 ΟΥΚ 85 ἴῃ6 οὔθ 
ἦαϑὲ πιεηοποὰ (30 Εν. ΗΠ 5,. ἱ. Ὁ. 18); γε. Ῥγοὶ. Ὁ. 227; Ετδῃοίβ 
Βτον, 58. 1. Ρ..39ς; τ. (ἴ1λε ργοθδθ!}11γ) ΕΒ. 1. ςο]. γ68). 

ΎΤῆε ποσὰ Μιάγαβῃ (Φ Ο ὁ (Β. 1333 2457 ἴτοπι σ᾽ ἴο 5366) ἴῃ 
ἙἈΔΌΡίηϊς ᾿ἰϊοταΐατε ἀεποίεβϑ δη ἐχροβί ἴοῃ, δῃ ἐχερεβῖὶβ. ΤῊΪβ ἔγεαυ ει 
ἴοοῖκ [86 ἔοσγτῃ οἵ βίοσίεϑ (ϑυςῃ 85 ἴμοβε οὗ Τυπἢ, Τορὶϊ, εἰς.), δηὰ τδ6 

ῬΙΟΌΔΡΣΙΥ 18 ἰδὲ [ῃς ΜΙάγαβῃ οὗ Κὶπρβ νγὰβ ἃ γεοοηϑβίγυςϊεἀ Βἰβίοιγ οὗ 
[5ταεὶῖ ἐαθε} }3ῃεὰ τ τλάγνοουβ ἰ8165 οἱ ἀϊνίηε ἰηϊετγροϑιιοη δηὰ 
Ρτορβεῖϊο δοϊ νυ, βυς ἢ 88 βανὲ Ὀεϑὴ τερτοάυςδὰ ἰῃ (Β. 

ΤὨε ρῥγορῃεᾶς τι ηρ8 (6) ἴο (Ρ) ᾶζὲ Ὠοί ἰῃ 4]} ργορδθ! γ ἀϊπεηςι 
ψοσ8, θαὰϊ ἀγὰ 1Πυϑἰγαίίοῃ5 οὗ [86 υϑι8] [6 ϑἢ τδηποσ οὗ οἰκίην 
βοοϊΐοῃϑ οὗ σοιῃρσγεμδηϑῖνε οσκ8. ΑΒ ἴῃ [8 ΝΎ. νεὲ τεδὰ, “"Ἧδνε 

γε ποῖ τεδά ἰῃ [με Βοοὶς οἱ Μοβεβ ἰῃ ἴ[ῃ6 ρἷδοβ ςοποεγηίησ (Π6 
Βυπ58᾽" (ΜΚ. 1253), οΥὙ τῆοσε δρίυ, “"Κηον γε ποῖ ψηδὶ ἴδε βοσίρίυσα 

βδῖ (ἢ ἴῃ ΕἸ174}" (Εοιῃ. 11). ΤὨΘ ““ἰϑίογίεϑ᾽᾽ οἵ Ναίμαμπ, σ δά, δπὰ 
16 οἴματβ ἃγὰ ἴῃθη ἴῃ6 βεοιΐοῃβ οἵ ψῃῖ ἢ Ναίμδη, Οσδ4, εἴς., γεσα 

ἴδε οδἰονοσάβ ἰῃ ἴῃῈ Βοοῖς οἵ Κίηρπ, ἐ.6., [6 ΜΙάγαβῃ στ (ἢ 6 

Ῥοββίθ]ε Ἔχοθρίίοη οὗ () ψιμεγε (Πα τείεγεποα 5 Ῥγορδθὶν ἴο 86 
Βοοϊκ οὗ Ιβαἰδὴ (ες. 326-39), Δηἀ 4150 (ε), ([), (6), (8), δῃὰ ()), ποῖ 
Ὁ] ΠΚοΙγ τείεγ ἴο βεοιοῃ5 οἵ ουγ σδποηΐςαὶ ὈΟΟΚ5 (ν. σοπητηθη 81). 

ΤῊΪ5 ἰ8 ρχονϑα ἢγϑὶ Ὀεοαυϑε ἴῃς ἰβίοσυ οἵ ἴ[!6 ρσγορδεὶ 7εδα (τ) 
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δηά [Πε ν᾽ ϑίοῃ οἵ" 1ϑαίδῃ (0) ἃγε Ἔχργεβϑὶῃ γηδεπίἰοη θα 85 ἰη (15 Βοοῖκ 
οἵ Κίῃρβ, δῃὰ βεοοηαϊγυ θεσδυϑε ἴπε ΟἈγοηΐοἶοσ πενεσ οἰΐθ5 ἴῃ6 δὺ- 

(δου Υ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οἱ Κὶπρβ δηά ἴῃς ᾿ἰβίοσυ οὗ ἃ ρσγορβεῖ ἴοσ ΔΗ͂ 

ΟΠ6 χσεῖρῃ ὄχοαρί ΨΠογα ἴμεν ἃγὲ σουρίεὰ ἱορεῖπετ. ΤΏ πιαίῃ 
ΒΟυΓΟΘΒ υϑ64 ὈγῪ [Π6 ΟΒτοΠίοΪεσ ἀγα ἴΒεη, ἰη 8} Π1Κε]!μοοά, οὨ]ν ἔτνο, 

16 ςἀῃοηίςαὶ θοΟΚ5 δηὰ (15 ΜΙἀγαϑηίς Ηἰβίογυ οἵ [5γϑεὶ, δηὰ ἴ{ {118 

Ἰδι(ογ τγᾶϑ ἀδρεπμάδηϊ ὑροη [μ6 οδποηΐςαὶ ὈοΟΚΒ5 ἴῃ θη ἴῃ τα! Ὑ δα 
Βδά πο γϑδ]]ν Ὠἰϑβίογί δὶ τπδίοσίαὶ ἀραὶ ἔγοπι ἴμοϑα ὈΟΟΚ5 ἰῃ {μοὶ γ 

οτίρίμαὶ ἔοστη (υ. 5.). ῬΝΒείμεσ ἐπε Μιάγαϑῃϊς ἢἰβϑίοσυ σοηϊδίηθα 
811 δἰ5 εχίγα- “δῃοηΐοδὶ σϑηθδιορίοαὶ πηαίεγίαὶ, οΥ με μῈῦ ἢς ρϑίῃ- 

εγεὰ βοιηδ ἔγοπι εἰβείνβεσε [Ὠχοῦ ἢ τὶ [[Ἐἢ ΟΥ̓ ΟΓΑὶ βουγοθ5, ἰΐ 5 ἱπι- 

ῬΟΒΒΙΌ]ε ἴο ἀείογτηϊηθ. 

1 8 8150 ρμοβϑίὶε {μδὶ ἰ8ς ΟὨγοηΐςϊες 885 οἰϊε βουγοαβ 531 Πρ} ἴο 
Ρτοάυςς ἴδε ἱπιργεββίοη [μδὲ Βς ἰ5 τυγἰης τ ἰτὰ δυϊμογν, δηὰ τμδὲ ἰΒεὶτς 
{{{| 68 ἀᾶτὸ πεσε ᾿αγαγυ δἀογηπιδηῖβ βυβρεβίοα ὈΥ ἴμοδα ἰη ἴῃς ΒοΟΚ οὗ 
Κίηρβ. ΤῊΐβ 5. ἐββϑθητ}}γ [με νἱενν οὗ Τόστευ, νμο, βρεδϊκίηρ οὗ ἴῃς 
Του ργοβεηβῖνε νοῦ ῖ 80 φοΏοΓα ν Πεϊὰ ἰο μᾶνς Ὀεεη υϑεὰ ὉΥ (μ6 ΟΒγοῦ- 
ἴσαν, βαγ8, “ἰ ἰβ {ἰπὶς ἴῃδὲ βοῆοϊδγβ ννεσγεὲ ἄοπε τὶ (18 ῥῃδηΐοτα 
“βουτος;,᾽ οὗ ψεὶςἢ [δς ἰπίογηδὶ ενίάθηςς 8 δβοϊυϊεὶν Ἰδοϊκίηρ, δῃὰ της 

εχίεγηδὶ ενίάεηςε ἰ5 ᾿ἰπιϊτθά ἰο τ[ῃς ΟὨγοηΐο!ετ᾽ 5 ἰγαηβραγεηΐ ραγδαϊηρ 
οὗ “δυϊμοτίτε5᾽; πῖς ἴῃς ενϊάδηςς δραίηϑι ἰξ ἰ5 ονεγν οὶ πιίησ" 

(4..81.. χχν. Ρ. τος). ΤὮς υπίϊξογταῖυ οὗ τὰς ΟΠτγοιίο]ετ᾽ 5 Ὡοη-οδηοῦ- 
ἰσδὶ πιδίεγίαὶ ςογίδίῪ βυρροτγίβ (μιἷβ νίενν, γεῖ δὲ {μ6 βατηδ {ἰπ|6 ἰξ 5 
δἷβο ρἰαυϑι δίς {μαὲ τπε (πγοηίοϊεσ ταδΥ πᾶνε δὰ Ὀείογε δἰπὶ οὔε οὕ 

Τλοτα βοῦυγοεβ ἔγοπι ΜΔΙΟΒ 6 ἀεγίνοα βυδ᾽οοι-τλδιίετ τς Ὡς ἔγεευ 
ςοπηροβεὰ ἰῃ ἢἷβ8 ονπὶ ἯΑΥ. ( εγίδί ΑΙ βοῦς οὗ {με πδνν Ὠϊβίογί δ] γεπη: 
Ἰηϊβοξῆςοβ ργεβεγνο ἴῃ ΟἩγοηΐς]εβ νεγα, ἴῃ 811 ὑγορδ  γ, ἀεγίνοά ἔγοπι 
ντί τε βουτοςϑ8. 

ΕἸ πυϊπαιίπρ ἴῃ ςἀποηΐςὶ] χυοίδιίοηβ, [6 τεπηαϊ πον οἵ (Ὠτγοηΐ- 

οἰε5. ἰ5 50 πλδιϊοὰ δηὰ Ποπιορεῆθουβ ἰῃ ϑ5ιγ]6 ἰῃαὶ ἰξ 885 Ὀδεη 
508} γ (πὰ Ῥτορειγ) ἱγεδίεαἃ 85 [6 νοσῖκ οἵ 8 βἰηρ]β δυΐδοσ, 
ἦ.6., ἴῃς ΟΠτγοηίοϊεσ. (Τῆυβ νε. Ῥγοὶ. Ρ. 227; τ. ἘΒὶ. 1. Ατί. 
ΟἸὨγοηίςϊεβ; δῃηὰ ββϑρβϑοίδιν Τόστου, 4..51.. χχν. Νοβϑ. 2, 3, 1909.) 
Ιῃ τεοθηΐ γεᾶγβ, βόύγενεσ, ἰἢ]8 Χο δ πο Υ 885 ὕθεῃ δηδγϑεά 
ἰηἴο δουγοεβ. ΤὨῊΐβ ργεβεηϊδίίομ ἢδ58 βυς βοῃο Αεὶν βυρροτί ἰδμαῖ ἰΐ 
ἷβ ψογὮΥ οἱ 5βιαἰεπηεηΐ, πὰ βγουρδουΐ οὐγ σοπημηθηίαγυ Μὰ ξῖνε, 

ἢ οὐ ἰςίβπι, [15 σοπο] υβίοη 8. 

Ιῃ δὴ δτίϊοϊς ρυ δ] 153ῃδὰ ἴπ τὅρο (1η ΖΑ 7.) ΒύςΒ]εσ, α σεγπηδη ϑομοΐδγ, 
διζυςὰ [μδἰ οὐγ ὑγεβεηΐ τ δῃηὰ 2 (Ἐ. ἃγε ἃ γενίϑοα δἀὐϊίοη οὗ ἃ ψοσῖκ ἱμαὶ 
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οτἰ σία! ταδάς πὸ αϊβιποιίοη Ὀεΐνεεη ἰμς ῥγίεβϑίβ δῃὰ ἰῃς 1,ενϊϊεβ. 
ΤΕΐ5 ἀἰπεϊποϊίοιυ μς Βεϊὰ νὰβ ἱπίγοάυςεα ἰδίες Ὁ {με ΓΠτγοηΐςϊεγ, τθὸ 
τηδαηδεα ἰῃς ροβἰοη οὗ ἰῃς 1,ενἰϊε5 δηὰ Ὀτουρῆῖ ἴῃ ἴπῸ 1,ον]εςδὶ τηυ5ὶ- 
εἶδῃβ. ὕπάεν (μ6 ἱπῆμεξηος Δρρϑγεηΐν οὗ ΒςἈ]ετ᾽Β ἱμνεβιϊ χζαιϊοη5, 
ΒεηΖίηρεγ, ἴῃ ἢἷβ σοι ὨΙΑΓΥ (ἀρραδγίης ἴῃ 1901), ργεβθηϊοα α͵53ο0 ἴδς 
νΐενν [δὲ ἴῃς ΟΠγοηΐοὶοσ τγὰ8 πλυ ἢ τηογα 8η δαϊῖοῦ ἀπὰ πλεσε σόα ρον 
ἴδῃ ἴῃ ΔῺῪ ΨᾺΥ δὴ ἱπάερεπάεηι υτὶϊεσ. ὙὨΪβ8 τεβυϊτ 'τγᾶβ5 στεδομοὰ 

{του ἃ βίυαγ οὗ ἴῃς ραγβ εῖὶβ ἢ 1 ἀπά 2 5. ἀπά τ ἃπὰ 2 Κα. ϑοηιε 
οὗ ἴμεβ6ὲ ρδᾶγβὶϊεὶβ ἄστες 6βϑεῃτ8}}γ νεγΌδ}ν τὴ (Πμεῖγ βουγος, οἴ μετβ 
δον ἃ οοπϑβίἀεγαοὶς ἀερατίατα ἔγοπι ἴῃς οαποηΐοδὶ ἰεχὶ. ὙΠεβε ἰαϊίες 
ἅτε Βεϊὰ ἴο οογτὴς ποῖ ἔγοπι ἴπς μβδαηὰ οἵ ἴπε (ῃγοηίοϊογ Ὀυϊ ἔγοτῃ ἃ ἔογε- 
Τυηπεῦ οβε ποσῖκ ἢς οορίοά; πὰ 88 {με ΟὨγοηίοϊεσ τγὰβ ΟἹ]Υ ἷπ (μς 
τωδίῃ ἃ ἵἼΕσα Τοργἶβὶ ἴῃ ὨΪ8 ἰγεδίπχεηΐ οὗ ἴῃς σδποηΐοδὶ τυ τηρβ, 30 |ἴκ6- 
νῖϑε, ἰἃ ντὰ8 ἰηίεττοα, τηυβὲ ἢς μανς Ὀδθη ἰῇ ιἷ8 ἰγεδίτηθηϊ οἵ ΗΪ8 οἵ βεῦ 

ΒοῦΓΟς ΟΓ βοίγοεβ. Ηδσεηςε 5 νοῦ οοηίδίηϑ δἰτηοβί ἢ0 οτἱ ζίπδὶ οοσηροϑβί- 
ὕοη Ὀεγοηὰ ἰπϑεγίοα ποίίςοβ γεβρεοϊϊηρ [μονῖϊε8 δηὰ ταυβὶςΐδπβ. (Μίονετϑ 
δὰ ργεβεηϊοα ἴῃ 1833 Ἂββθη δ }}ν [ἢ ]5 νἱενν, ὕὕμεγομοπηρόν, ῬΡ. τ63 7.) 
Τὺ ἰπ τ (ἢ. το- 29 ΟἿΪγ ες. 23--27 ἃτε ἔγτοπι ἴῃς (Ὠτγοηΐοϊοσ. Οὗ ἰδὲ τε- 

Ταδϊπάσγ, ος. 10, 11, 13, 14, 17-10 ὅτε ἔγοπιὶ 5. Οβαδρίεσ 12 γενθ8]8 ΠῸ 

ΒΡΘΟΪΔῚ ἱπίεγεϑί ἴῃ δηγιίηρ 1ονϊεῖοδὶ; δηὰ τς. 1 σεοογάβ εἰχ νοὶ 
ἔδυ εβ ἱπβίοδὰ οὗ ἴῃς 508] ἴξγες δπὰ τηοάσδβὲ πυπιθοτβ, Ὠδηςδ, Ἔχοορὶ 

ἃ ῬΑΣΑ τΔΡὮ σοποεγαίηρ Γνϊεῖοαὶ βἰηρεῖβ (νν. 15.535), θοΙΒ οὗ ἴμεβε ομδρ- 

ἴετβ ἃτς ποῖ ἔτοπι ἴῃς (ῃτγοηίοϊεσγ; ς. 12 ςοπιίηρ ἔγοτῃ ὑποεγίδίπ ϑοῦγοαϑ 
δηὰ ς. 15 ἔτοτῃ ἴῃς τψοσκ οὗ ἃ ἔοσεσυμπεσ. Ομαρῖίογ 21 οοπίδίηβ, ψῖὰ (ῃς 

δὔβϑεπος οὗ ἃ 5βυβηοίεπὶ (Βεοϊορσίςδὶ ταοῖϊΐνε, ἴοο στεδῖὶ ἀεραγίυγεβ ἔγοπι 
2 5. ἴο Βαανα θεεὴ πτιτθη ὈΥ ἴμῈ ΟΒτγοπίεϊεσ; ἤδπος ἰζ 18 ἔτοπιὶ δῃοῖμεσ 

σοτκ, τ Βὶο ἢ ΔρΡρεδᾶτβ οοππυεα ἴῃ ος. 22, 28, 290. ὙῊΪ86 ψοΥΚ ἰ5 δά- 

ταϊίοα ἴο Ὀς οὗ ἔπε βᾶτηα νεΐῃ δηἋ βρίγι: οὗ 1πε (βτοηίΐεϊεγ, βμῃονίηρ δῇ 
ἰηϊεγεϑὶ ἴῃ της τεϊσίουβ ου]ῖι8 Δ] εσεὰ ἴο Βανε θεθη ἀενεϊορεὰ Ὀγ Ὠανίά, 
Ραυϊ ἰ5 μεϊὰ ἴἰο ἀϊθετς ἔτομι ἴῃς ΟΒγοηῖς]ογ᾽5 τοσκ: (1) ἴῃ [8 πιογα πιοάδβδὲ 

Ῥγεβεηίδίίοη οὗ σοη γι θυ οη8 ἔοσ ἴῃς Τεπιρὶς, 295.“ (10 "6 οςοπιρατοὰ σῖἢ 
2214: ἃ ῬΘΙΒΩΤΑΡΆ οὐης ἴο ἴῃε ρτεβὶ ΠυπΊΡεΓβ δϑϑίσηεὰ ἴο ἴπς ΟὨτοη- 
ἰς]εγ); (2) ἰπ τς Θευϊετοποπιῖς οοἰουγίηρς δηὰ ἰῃ ἴῃς ἰδοκ οὗ ἰπίετεβὶ ἴῃ 

Ρ, 5βἴπος ἢο οὈ)θοϊίοῃ 15 γαϊβϑεὰ ἰο θανίἀ᾽ 8 βαογίθος δἱ (ῃς [μγεβῃΐηρ- βοὸς 
οὗ Οτηδη. 

Ιῃ 2 ΓΒ, 1τ-ο, ψΒΐῖς ἢ ῥτεβεηβ ἃ ῃἰβίογυ οἵ ϑοϊοπιοη᾿ β γεῖρτι, ἔο]]ονσίπς, 

τ τς 5ἰπρὶς ἐχοεριίοῃ οὗ 8 βγαβτδρὴ οἢ ϑοϊοπιμοπ᾽ 5 οματγίοίβ δηὰ 
Βιοτβεβ, ἴῃς ογάεγ οἵ τ Κ., ἴδε ἀεραγίυγεβ ἔγουι ἴῃς Ἵοβδποηΐοδὶ ἰοχὶ 

(ὰ ΟΒ. 1:8- 217 (21-1.}} ἃτε βυρροβεὰ ἰο Ὀς ἴοο ρτεδῖ ἴο βανὲ Ἷοπῆὲ ἔγοπι 
[με ΟΒτοηίοϊεσ, βίπος (86 Ὑγτίδη δγιϊϑὶ ἰ5 Ηυγαπι-ΑὈὶ, ἰηϑιοδὰ οἵ Ηΐγατι 

(2 ΓΒ. 2:52) (566 φοτητηδη(Δ1γ), τ Κι. γ,8), τ ἴ8 ἷ5 ποῖ μοῦ ἃ Ὁ δηΐις ἰπϑιοδὰ 

οὗ ἃ νἱάον ἔγοπι Νρἢίδ] (2 ΟἩ. λιδαὺ σ Κὶ. γ"), δῃὰ Βὲ ͵β ἃ ψόσκοτ ποῖ 

Β'ΠΊΡΙῪ ἴῃ τπγεῖβ]β Ὀὰϊ τνεδνίηζ, εἴς., δηα ἴῃς ρίαςς ΓΑ ρῃο, υππαπγδὰ ἴῃ : Καὶ. 

ἷ5 πιεπιϊοποά. δπίίΐηρ α|90 ἃτε ἴῃς Ὠυπιθεῖβ οὗ ἰἢς ποσκπιθη ρίνεη ἴῃ 
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: Κ. 111. ἀ54.) δῃᾷὰ 186 ΘΙ ΌΑΒΕΥ ἴτοιῃ Ηἶΐτατι ἴο ϑοϊοιηοη (1 Κ. 5)). 

Τῆς Ὀευϊετοποπηῖς τεαϑοη ἴοσ Ὀυϊϊηρσ ἴῃς Τεπιρὶς, ἐ.6., ἃ ἀνε! ηρ-οἷδος, 

᾽β ςδησεὰ α͵ϑο ἱπῖο ἃ ργίεβι !ὶΥ οὔς, 1.6.; ἃ ρἰαςς οὗ νυογβδὶρ (2 (Ἐ. δ ὦ Σ Κ. 
5:9 4)). Ιπ (με ἀεβογ ρου οὗ τῆς Τεπιρὶε ἀπά 115 ἰυτηίζατε, οσίης δίῃ 
ἴο ἴῃς νατίδιίοπβ ἔτοπι ἴῃς δοοουηὶ ρίνεπ ἴῃ τ Κι, (Ὡς ΟἈΒτοηΐςϊετ ἰβ μεϊὰ 
ἴο Βανα μβαά δποῖμεγ βουγος Ὀεΐοσε ᾿ΐπι, δπὰ ἴῃ ρατὶ ἰ5 [ἰ8. με] αἷϑο οὗ 
τὰς ἀεάϊςδείοη. 

ὙΒε τειιδίηδεσ οὗ 2 (Ἐ. (ες. 1ο--36) 8 αβϑσηοα ὈΥ͂ ΒΘ, Ζίηροτ τὸ ἀἰβεγεηῖ 
ϑούγοςϑ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Ἄομαγαςίες οὗ ἴῃς πιδίετίαι. ΤὨς Ομγοηΐοϊοσ 
τυγουρδοιυῖ '5 ἃ σοργὶβί. Ης ΟὨΪΥ͂ Θοροβαβ ἱπίσοάυςίουγ δηά Ἴοοποϊυάϊηρ 
βεηΐδηςεβ δηὰ ποίϊςεβ οὗ ἴῃς 1,ενῖϊεβ. ΚΙτεὶ, ἰπ Ηἷβ σοτηπιθηίδτυ (1902), 

δοςερίϑβ ἴῃς ἴποουγ οἱ Βεηζίηρσεν ἀπά Ὀυϊ]ὰ5 ἸΔΥσεὶν ἀροη Πἰβ σοποϊυβίοηϑ. 
Ης επάεδνουτβ 8130 ἴο ὑμὴν ἴῃς νϑγίουβ ϑουγοςβ, δπὰ ἐϊϑεϊησυΐῃε5 (σἱϊ 
ἃ νατὶεῖγ οὗ ἴγρε δηὰ ἰεϊίετβ ου ἴδια τηδγρίη) (Ὡς ποτῖκ οὗ {πε Ογοηίοϊεῦ 
δηὰ ἢἷβ ργεάβοεβϑοσβ. Ης ψϑγῺΒ οπε, βονενεγ, δρδίηϑί τεραγάϊηρ [86 
Τοποϊυβίοηβ ἴΠ8 ἐχργεβϑοὰ 85 θη]. Ης ροϊηϊβ ουῇΐ, ὈΥ Ηΐβ τηθομιδηίΐςαὶ 

ἀενίςεϑ: (1) ἰῃς τηδίοσίδὶ ἀεγίνεὰ ἔγοιαῃα ἴῃς Ἵδηοηΐοδὶ Ὀοοκβ; (2) 

τηδίεσίὶ πεχὶ ἴπ δϑὲ οἵ νδζίοι:8 βοτί δηὰ ογίρίπ, γεὶῖ τ βίν οὗ μἰβιογίοδὶ 
νδίυς (υ. 5. Ρ. 15); (3) πιδίεγίδὶ ἔγοτῃ ἃ [ον δὶ πτίϊοσ, ἃ ἰοσεσυηηοῦ οὗ 

(ες Οδβτγοηίοϊενς, στο στοῖς θεϊσεθῃ σοὺ δηὰ 400 8.6.; (4) Μιάσγαβῃ 

τηδίοσίδὶ οὗ ἵτο βογτίβ (Μ δπὰ Μῆ), ἰδβεη ἴῃ 4}} κε]! ποοὰ ἔγοπι (με οἰϊοὰ 

βοῦγοαϑ οὗ ἴδε (Βγοηΐςοϊεγ; δηά βΠΔΠΥ (5) ταδίογίδὶ οὗ ἃ ρεγίοα ἰαΐεσ (μδῃ 

ἴῃς ΟΒτοπίεϊεν, δα ἀδά ὈΥ δποίδεν 1,ενϊϊε. 
ΤῊ Ϊ5 [ΠϑοῦΥ οὗ ἴδε οοτηροπί(ίοη οὗ ΟΠὨγοηΐοϊοθβ, 88 τὰ Βανε 3814, γεβίβ 

οὐ ἰδς αβϑυτηρίίοη ἴμαὶ της ΟΠγοηΐοῖεῦ ττὰβ Θβϑθη 4} }}γ ἃ πιεγε οοργῖϑβί; 
Βυΐ Ἔἀνδη ἰξ δἱ {ἰπλε5 Β ἔοἱ]ονγβ πιοϑί οἰοβεὶν Ηἷβ σδῃοηΐςλὶ βϑουγοθβ ἴβοσε ἰ8 

ΠΟ τεϑϑοῦ ΜῈΥ δἱ οἴμεοτ {{π|ὲ8 ἢ βῃου]ὰ ποῖ βανε θεεὴ 88 ἔτες δηὰ 
οτἰρίμδὶ 85 ἴῃς 1ενϊῖϊε Ἡ᾿8Ο ἷβ ἱπιγοδυςςα 85 8 ἔογεγυππεσ. Εχδςῖ οοῃ- 
Β,ϑἴ ΠΟΥ 8 ἢοΐ ΠΕΟΟββαΓΥ ἴἰο ἴῃς Οτίδηϊδὶ πιϊπὰ, δηὰ Ἐβρεςΐδ!ν ἴο ἃ ττίτος 
|ἰκς τὰς ΟΒτγοηίοϊεσ. Α Θειυϊεγοποιηῖς οοἸουτίηρ, δἰοης νυ ἃ οοἱουτίησ 
οὗ ἴδε Ῥυιίεβιβϑ᾽ (οάδ, ἱπιρ]1ε8 πὸ αἀἰνογβ ον οὗ δυϊβουβδίρ, βίηςα Ἔν 16 
που ]ὰ ὈςῈ πδίωγα!γ νετβαὰ ἴῃ ΠεδυϊεγοΠΟΙΩΥ͂ 88 ἃ ΡδορὶεἾἶ8 Ὀοοκ, οπθ 
ῬτοΟΌΔΟΙΥ τεδά δηὰ βἰυάϊ θα ἔδτ τῆογε ὈΥ͂ ἜΘΝΕΙ Ρίουϑ Γενν ἴῃδη ἴῃς Ῥτίεβιβ᾽ 
(οάε, ἔνε ὉΥ ἃ 1νὶϊθ. Νεῖ μον αἰϑο, ἢ ἃ ναγίοῖν οἵ ἰγβα ϊοηβ Ὀεΐογα 

εἶπα, 18 ἸΠοΓῈ ΔΏΥ τοϑβϑοῃ ΨΥ ἴῃς βᾶτης νυυτίϊεγ ταϊσῃῖ ποῖ αἰ γεητ δὲ 
πιε5 ἐπυπηογδίς ον το 8] ἔβγα 165 οὐ βἰδιἰβιῖςβ οοποεγηίηρς ἴῃς ΤοΠΊρΙΘ6. 
ὙΤΒε υπίτγ οὗ βιγὶς δῃὰ ςοπηροβί[ίοη, 50 ἱπάϊνίάυια!] δηὰ τπατίκοά, δἰ γεδαν 
ταεηοηεά, 5 ἀραίηβι [858 ραϊςνγογι (μου οὗ οοτηροβίτίοι, δ πουρῃ 
118 Ῥοββι Ὁ ΠΥ ἰπ νἱενν οὗ οὖχ ᾿ἰπλίοὰ Κηον]εάρε σαπηοὶ Ὀς ἀεηϊεοά. 
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δ 7. ῬΡΕΟΟΙΙΑΒΙΤΙΕΒ ΟΕ ὈΙΟΤΊΟΝ. 

ἴῃ σοπηπιοη Μἰ οἴμοσ ἰδία θοοκβ οὗ (ες ΟἿ, (ἢ. (ἱποϊυάίηνς 
ΕΖι.- Νε.) Ἵχβ δ 15 τσαδην ρθου γι ἶεβ οἵ ΡΒ γαβθοϊοργ πὰ βγπίδχ. 
Μδὴγ οἷά πογὰβ ἃγὲ πιδάδβ ἴο ἀο βεσνίοε ἴῃ ὩΘΥ, ὙΔΥ5 εἰἴΠ 6 Γ ΤΑΓῈ ΟΣ 
Κη ονῃ ἴῃ ἴμ6 ο]άογ ἰδησιάζε, ἀπ πεν ποσάβ, ἴμ6 ργοάμυεϊ οἵ [88 

Ἰαῖα τεϊϊ ζίουβ ογρδηϊβδιίοη δηὰ νἱεν-Ροὶπίῖ, ἀρρβᾶσ ἔγεαυθηθγ. 
ΑἸβο ἴμ6 ἱποοιηίηρ Ατσαπιδίς, δἰγεδυ ἃ νε]] -Ἐπονπὶ ἰδηρσυᾶζε, μδά 
ἰϊ5 ἰηδυεηος οἡ ἴΒ6 Ηεῦτενν οἵ [με ΟΒγοηΐοϊεσ, 85 ἰβ ϑῆονσῃ θοΐἢ ὈΥ 
186 ῥγεβεῆςα οἵ Αγαμγδῖς Ἰοδη- νοσαάβ ἃ ΟΥ̓ ΓΠΔΩΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΑΓδᾶ- 

τηδῖς οοπϑίσιοιίοηβ. ΤὮδ δὴν Ρεου τ [68 οὗ σγπίαχ, ΒΟ ἢ ἃΓα 

δφαϊηϑιὶ [86 σοτηπιοη ἀϑᾶσε οὗ {πε δα ] 6 τί [εγβ, ἰπάϊςαῖς {μπαὶ [ῃ8 

σομΡΙ]ου δη ἃ δυΐβοσ, ῃο ψγ85 ὈΠΙηρσιυαὶ, εἰμεν υϑεὰ Ἡεῦτεν τ 

βοιῃδ αἰ συ ΠΥ οσ ἰμαῖ {μ6 ἰαησιιαρε [5611 ννὰ8 ἀδοδάδηϊ ἴῃ 5 ἀδγ. 

Ιῃ δἀάϊίοη ἴο ἰϊ5 σοτπλοη ἰδία ομαγδοίοσίϑεῖςβ, (5 στοὺρ οἱ ντὶϊ- 
ἰῃφϑ 885 πηδγκεα ρβου]ατίἴε5 οὗ βίγ]6 δῃὰ νοοδθυΐαγγ. Ῥοσάβ δῃά 
ῬὮγαϑεϑ ποῖ [ουπὰ αἱ 41] εἰβεῖνβεσε ἅτε τηδί ἔγεαυ θην ῬοΙἢ ἰῃ Ρ49- 
58.365 ἔσο Οἷἐγ βουγοαϑ ΨΨὨΪΟἢ μᾶνε Ῥεθ ψογκεα ονασ ἀπά, ρδῖ- 
εἰουϊατῖν, ἴῃ δα ἀϊοηβ Ὀεαγίης (ΒῈ σεγίδίῃ τηᾶγκβ οἵ [Π σομΊΡΙ ΕΓ. 
Νο ΟἿ... ντίϊεσ γτενϑαὶβ Ὠϊτηβοὶ τῆοσγε σεσίδίη]γ. ὙὍῊΘ τεδάογ ἔθε 5 

Δἰπιοβί ἰῃϑεϊηοι νεῖν ΒΘ η Ὧδ Ῥᾶ5565 ἔγοπι 8Π Ἐχοοτρί ἴΓῸΠΊ 8} οἷά 6 Γ 
ΒΟΌΓΟΣ ἴο ἃ ΡᾶΓΑρΡΤΔΡὮ ΟΥ̓ ἴΠ6 σΟΙΏΡ ΕΓ Πἰπη56}. ϑεηΐθηοαϑ 81:Ὲ 

οἴϊεῃ ἀν κναγὰ δηα μη ΘΟ βϑαυν ἰηνοῖνεά. Τῆς δυϊῃογβ ρμεῖ 
ῬἈγαβοϑ ἅσε ἱηίγοάυοεά ψίπουΐ 5ιηϊ πα αἰτηοϑὲ στῃουΐ ἔα] οἢ 

ἜΡ̓ΟΣΥ Ροββίθ]α ορροσίυπίγ. Νὸ ἀουδί πλὴν οὗ [με τηδῖκϑ οὗ 
ΒΙΟΥΘΏΪΥ δη ἃ σάτα θββ σοτηροβί[οη γ ἢ ΪΟἢ ἀγα 50 σοι πηοη ἃγὰ ἀπ ἴο 
ΠΟΡΥ 5.5᾽ Ἔιτοῦβ (5εε ὃ 8 Τεχί), Ὀϊ 50 τδηγ οἵ ἵΠεπὶ ἅγε σου ὩΪῪ 
ογίρίπαὶ [μδὶ [6 σοιαρῖοῦ σαηποί ΡῈ νἱπαϊοαῖεά ἃ5 ἃ σαγεΐῃ] σοιῃ- 

ῬΟβεσ. Ῥγορδθὶγν ποῖ ἃ ἴεν δἴτοῦβ οἵ ἷβ ἰεχὶ ψμὶο ἢ πᾶνε ὈΘθῃ 
85. 6 ἴο σορυ βίβ γεσα β' ΡΥ ἀπε ἰο Β15 ον σαγα  Ἔββη 655 ΏΘΏ 

ΠΟΡΥΪηΡ ἔτομη ἢΐ8 βουτοαβ. 

ΤΆε [οἸονίηρ |15ῖ σοπίαίη5 ([ἢς τλοσγα τηδγκαα ρεου τ 65 οὗ ἴῃ 6 

ΟἸὨΒγοηΐο!οσ᾿5 στ  ηρβ, ἱπο! υἀΐηρ πενν νογὰ5 δη ἃ ρἤγαϑεϑ, οἷά ὁμθ5 
ψ ἢ ἃ ἢενν οὐ ἀπ υϑβιιδ] βεη86, ἀπ 5γηίδοιςδὶ ἀϑᾶσαβ ρθου ἰᾶΓ ἴο Βΐτη, 

δα αἶβο 81] οἵ {μεβε ἔουηά ἔγεαιεηῖ!ν ἴῃ οἴμεσ δὶς θΟΟΚ5 ἃ8 ψνε]] 85 

ΟὐΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ ἴῃ δα] ος τὶ ηρβ, Ὀυϊ π ΔΙΟὮ ἄγε ραγίϊςυϊαγ ἑανουτγίίε8 
στὰ τἴλ6 ΟὨΒγοηίοϊεσ, Βεποςα οδαγαςίεγίϑεϊς οὗ 815 βίγϊε. ΕῸΣ Ἷοῃ- 
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γεῃίεηςθ ἴμοϑε ἰουηα ΟὨΪΥ ἴῃ (Ὠ.-ΕΖγ.-Να. ἀγὲ τρατκοά τ δῃ 
δϑίεσιϑὶς ("). [{ 5ῃου]ὰ θὲ θογῃε ἴῃ πη, Βούγενεσ, [μαὶ γογάβ οσ 

ΕΧΡΓγαβϑίοἢ 5 τηδγὶκεα γαγέ ΟΥἩ ῥεσμέαῦ ΤΑΔῪ ᾶνα ὈδΘΏ σΟΠπΊΟη υϑᾶϑα 

ἰπ ἴῃς ΟὨΒγοηίο ει 5 ἀδγ, [815 βίαϊθπγεηΐ θείης ἀπ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴο οὐ 
ΤΑΘΑΡΤΕ ΞΌΡΡΙΥ οἵ [ἰΠεγαίυτε οἵ [μδὶ ρεγίοά. 

:. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

12. 

13. 
14. 

15. 

:ό. 

ϑκ λοιοδεῖ!, διμ, 4 ΟἿ. τ' τοῦ 33:7 ΕΖτ. το, α]5ο θη. το". Ὁ 1. (ἢ 

οἰάεν Ηεῦ. τῖϊἢ δη δϑβϑονοεγαίΐνε ἴοτος, υεγήγ, ο7 α ἐγιμδ Οἡ. 425 
25. 1461 Κ. 1.2 ΚΕ. 4:5 πὰ ψ 1 5 ρμι δανετβδῖνε ἔογος, πα}, 

δι! Οη. 1} (Ρ) 7.) 
τΝ ἐδίίεν, ἃ ΟἈ. 301. 4 ΝΕ. 27- δ: 5 65. 17. 1». 8150 Ἐϑί. 95." Ὁ. 

ΔΙΠΝ ῥοσϑεσοίοη, τ ΟἩ. 738 932 (Ὦ. 11} 31' Νς. 11 δηὰ οἴϊεη ἱπ ΕΖ. 

δηὰ Ρ. 
ΟΝ ῥγοηεῖξε οἵ οονρημαρα, 54. ἰπξ., τ ΟὨ. 211} 273. 2 (Ὦ. 18 145 217 

205. 11. 80 414.11. 3ς 2: Νς, οἱ, 4190 2 5. 24} 2 Κ. 819 Πη. Ἐϑὶ. δῃὰ 

εἰβενεσε. 
Ἰκ 5 2ωγρίε, 4 ΟΒ. 2 ἵ (8 ἰαῖς ἔογτα οὗ 15) ἼΝ), φί. Αγαῶ. μ) 

Ῥη. ς"- 19... 

ΠΙΣῚΊΝ ἰαπάς, ἀεβίαηδιίης αἰπιγίςι5 οἱ βγϑε}᾽ 8 ἰεττίϊοσΥ τ (Ὡ. 135 

2 ΟἿ. 15 156 οἵ. Οπ. 265. 4, ἱποϊυἀΐηρ [5γ86}᾽5 ἰοττίογυ ΕΖτ. 35 
(ἰεχὶ ἀ0}.) ο'- " ". Ν6. τοῦϑ; ἴῃ ΔΩΥ 56η586 ΡΪ. 5 αἰτηοβὶ ΒΟΥ 

ἰδίς τ (ἢ. 1417 22) 2039 2 ΟἿ. 938 125 13" 15 1η}9 2039 3218. 12. 11 

343 ΕΖι. 97 Νε. οὐϑ το", υ. Νο. οἱ. 

ποῦν υὑγοηρ-ἀοίτις, ξωέμένεος, τ ΟὮ, 21 2 ΟΠ. 2418 2819. 12. 12. 15 
333 ΕΖτ. 9". 1: 158. 16 τοῖο, 19 ξ, ἱπέτοαᾳ. δἰςονογο. 

ὅπ ΝΙΡΕ. φεῥαγαία οπθϑεὶῇ (τεβεχ. οἱ ΗΪΡΒ.), τ Ὁ. τ2᾽ ΕΖυ. 65 οἱ 
1τοῖι. 1. Να. οὗ 1033, αἰϑο Νὰ. τόξ (Ρ) Τ; δὲ φεραγαίεά ' τ (Ἀ. 
431} ἘΖτ. τοῦ ἡ. 

ΤῊΣ, Υὰ δγεδμα, τ ΓΒ. 4Ἐ 155} 2 ΟᾺὮ. 418 3} ς12, 4150 Εϑὶ. 19 8: δῃὰ Ε2. 

27}5 (σβεσε Του. βἰγῖκεβ ουὐ τὰ ὦ) Ἷ. 

ὯΙ φροί!, δοοίγ, 2 ΟἘ. 1412 2518 181: ἘΖτ, οἵ Να. 335, αἰϑο θη. :τῦ- 5 
Ἐϑῖ. φιθ. 16. 1 ἡ. 

(ὧν 1,230 "' σξίϊεά, ΞΕ] (ἐμ), τ ΟἸ. 1553 2:7. 5 .γ33 2 (Ἐ. δόῦ 3417 

(ἀἰηάγεά πηεδηΐηρβ πηοβιν ἰδῖς). 
ΤᾺ οαείϊς, ραίαοε; οἵ Τετρ]ς, τ Ὁ. 29:- 19 Ὁ; οὗ ἐοτγίγεββ Ὡθᾶγ 

Τεῦρὶς, Νε. 2λ γ57; ϑΒύβῆδη ἐδδ ῥαίαζε, Νε. τ' Ἐπὶ. 15. 5.25.5. 
315 814 οδ. 11. 11 Ὁη, 82 . 

ΠΡ) 5 μυγίγεσϑες, 2 (ἢ. 17}2 27. ἦ. 

ΓΙΣΝ ΓΤ μείλενο' πομδεβ, Γανηες, οἷαης, τ ΟὨ. 438 21 1. (ΒΒ, 

ἘΖτ. “5 τοῖα Νε. γ4 τοῦβ, αἰ3οὸ οἴη ἴῃ Ρ. 
ον τὴ ἄσιϑε ο7 Οοά. τ (Ἀ. 65 οἱ". 13. 9. Κὶ αἴ. ἰπ ΟὨ.-Ἔζτ.-Να., 

8150 οὗ βαποίυδτγ δἱ 5810} 70. 185, 
Ὁ}, ΠΈ--, Ἐ ολοσεη, τ ΟἩ. γ49 οἿ3 τότ! Ν-α. 51} Ὁ, 
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Δ ἐγοοῦ, οὗ ἀἰνίβίοῃβ οὗ (ἢ ἄττὴν τ (Β. γ᾽ 2 (Ὡ. 25". 19. 12 261, 4130 
70. 295 ΜΙ. 4... 

πρῸ Ἐ δοάγ, ἕοονρδε, τ (Ὦ. τοἱὮ ἡ (δίς, σ΄. ΝΗ. δπὰ Αγδπι.). 

Ἵ}» Ἐγεασωνγ, τ ΟὨ. 281: α]5ὸ 839 (τοβίογεά εχ)  (ᾧ(. ΝΗ:; ἃ 
Ἰοδη-τνοτὰ ἔγοπι οσ ἰπγουρσὰ Ῥεγβίδῃ). 

φ οοπεοη- απ, σμδωγὸς, τ ΟἿ. 515 649 - 401. τ (Β. 6, 13" 2 ΓΒ. 

χα 4119, 4150 ἰῃ ΕΖ. δηά οἔϊεη ἰηῃ Ῥ. 

ΠῚ ΝΊΡΗ. λκαρίεη σπε᾿ς σοὶ, πέσγγ, ἃ (. 2639, α͵3ο Εβί. 613 7, Οδὶ 

Ἐβι. 3.5 85 1 (ΝΗ. ἐά.). 

ὈΝ 9 ΥἹ Ἐ ἀγασῆνις, ἘΖτ. 233 τ-τ-ὶ. Νςςὲ. γ79 Ν 6. γ99. τι {; Ὀ ΡΝ, δὰ 

ΘᾺ. 29, ΕΖτ. 85: Ὁ. 

πνοὴν ΟῚ σεες γαλιυεῖ ἴῃ Ῥτάγεν δηὰ ψοσβμίρ, τ (Ἐ. τό: (ΞΞ: 5. 

1054) 189 2 (Ἐ. 12} 145." 15}3 1612 229 26"; Ὀπῦκ(δ) “π, 2 ΟἈ. 

τοῦ 265 301"; πνν “5 τ (ἢ. 22" 2 ΓΒ. 15!8 20} ΕΖτγ. 651; Ὀνινῦ “Ἢ 
2 (ἢ. 1γὲ 315 445 ΕΖι. 43. 

τῦγτο "' οορεριθνίαν, ἐπῥοοέμέοη, 4 ΟἸ. 135 24 Ὁ. 

ΘῊΡ τλτ λοὶν αἀογηριδηδ, ΟἿΪΥ 2 (ἢ. 205 ἴῃ ῥγοβς, εἰϑενῃεσε ἴῃ 

ΡΟΣ τσ (ἢ. τό -- 8. οόϑ 5. 290" ἵ. 

ἍΠ Φ λσιυ, τ ΟὨ. 1313, αἰϑο Πη. 1οἱἹ 7 (Δη Ατγδπι. ἔοστῃ). 

πν (Ὁ) θα ἃ ῥγαΐφε Υ αὐτυεῖ,, οὗ ἰδοβηίΐςδὶ 1,εντοδὶ Ταποιϊίοη, τ ΘᾺ. 
16... 435 89 258 2 σι. 912. 15 2013 2039 205 ΕξζΖι. 319. 115... Νε. ΓΝ 

ψ΄. τ ΟΒ. 29: (ἢ. 2οῖ {; γπ ' 805. τ (Ἡ. 23"  (Ἀ. γ᾽ 81 
43,2 2039 215} ΝΘ. 125 ἡ, ν. Νο. 47. 

ΤΣ φγεαὶ πμρεδεν, τ ΟΠ. 29."  (Β. 1158 3110, 8150 76. 403 Τ; 

πα μμάς, 4 ΟἸ. 115 (οοτταρί νυ. ἐπ ἰο00) 135 14.0 2ο"- 12. 16. 

327, 415ὸ Ῥη. στ ϑ. 11. 11... 13.1.2 Δῃα ἔγχεα. ἴῃ ΕΖ., Ὀυϊ ΟὨΪΥ Ἔχοερ- 

ὉΙΟΏΔΙΥ ἴῃ ΘΑΥΙῪ ᾿γοβα. 

τ ἀἰμάᾶ, 2 (Β. τόν, αἰ5οὸ Ῥ58. 1448. 15 Ὁ (6]5ο ἰπ Β. Ατγϑῃν. θη. 35: 7: 
το. 16 Ὁ. 

το 5 ΗΙΡΏ. γεήδοίς (ΞΞ εδυίϊεγ Ὁ 41), τ Ὁ. 289 2 (ἢ. 114 201} ἢ. 

ἡνῖ δὲ ἐηγαρεὰ 4 (Ἡ.. 2619. 1» ἡ (γεᾶκογ ἴῃ δαγ]ογ υβᾶρε). 

ῬϑιῸ γεβηδά, τ (ἢ. 2818 294, αἰβὸ 18. 25 Ῥ8. 127 ἡ. 

πὸ  οονῖς οἱ, ἀῤῥεαν, οὗ Ἰερτοβυ, 2 (ἢ. 26: ἢ. 

ΓΛ, ΠῸ  δίκάενς, Ἰοΐπίς, τ ΓΟ. 225 2 (ἢ. 341. Ὁ. 

ΤΥ Κ 7ογ, τ ΟἩ. 163] Νε. 819, ΕΖτ. 615 (Ατγαπι.) ἢ (Δη Αγδπι. νογὰ). 

τὴ νιονἶ πυτηθογεά ποῖ παηηθά, τ (ἢ. 12}5 275. ὃ 4. 6. 7.. 8. Φ. 18. 1.. 

12. 18......16. 2 (Β. δὲ Ὁ τὰ. ὁ (ἢ., Εζγ. 3: τὸ τ. ΕΖε., Νς. γ13 

85... 4150 1 Κ. 1τ232-ὄ 8 7ς, τὸ ΕΖ. δηὰ οἔϊ. ἴῃ Ρ. 

ἘΠ δεῖν, τ (Ὠ. 21 (ΞΞ 2 5. 24:1) 2039 2 (Ἐ. 93» 1216 τοῦ 205 32.9.19, 
8150 2 Κ. 1η}8 15, 2019 30}9 (δι οἡ, ΒΒ.) ΜΙ. 37 Αἱ). γ.3, δῃὰ 

ΔΡΡΙΪεαὰ ἴο βἰῃρετβ Ὁ 1 Ὁ. 25' 2 (. 2039 35: Ὁ. 

ΡῬΊΠΓΣ σίγεηρίμδη πεσε, 2 ΟὮ. 1 1212 125} 1.8 (- ἐαξδ ζομγα 6) 

17} 214 23, 251} λγλ ΕΖγ. 738 (ΞΞ-ὶ ραΐν οἰγοηρῆδ, αἰ30 τ 5. 30" 2 5. 
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321 Κι. 205 πῃ. το" (ΞΞ φαΐ» εἰγεηρίμ) Τ| 54. 20} υυϑδηιαίαπά, 2 

ΓΒ. 137: δ Ὁ, Ὁ; 54. λποϊὰά εἰγοηρὶγ τοϑδῆ, τ ΓΒ. 1τ'9.2 (ΓΒ. τόν 

αἰβο π. τοῦ ἡ. (ὕϑδε ἰπ δαγιεσ Ὀοοΐκβ, ῥωέ γογίδε σἰγεη ξέν, μδ6 
ομδ᾽ ς ςἰγεηρι.) 

ΠΡῊΠ σἰγεηρίῆ, οὗ του] ρονγεσ, 2 (Ἀ. 12' 2615, α͵3ο Πῃ. ᾿τῦ 

κὸπ δ δδ οἱοξ, 4 ΓΒ. τό} ἢ (υβ0δ}}γ πιϑπ). 
Ὀλο ΠΟ Ὁ οἰοζηδος, σεβετίηρς, ἃ ΟὨ. 245 Ὁ. 
γῆσπο ᾿ ἀὐυϊσίονι, οσμγδα, τες ΒηΐςΑ] ἴεγτα οἵ ογρβηϊβαίίοη οὗ ῥγίεβδῖβ 

δὰ 1νῖϊεβ, : ΟΕ". 23 441 461. τι:. 19 2γ"- 1. 3. Σ. 4. 4. 4. ὅ. 6. 7. 8. 

φι 10. 11. 13.12.16. 16. 281. 18. 2.2 ΟἽ, ς1} 814. 6. 218 218. 2. 18. 18.1.1 

35. 10 ἘΖτ, 615 (Αταπλ.) Νε. χα Ὁ. 

πθη " ξοοὰ τυογὰς, ῥίοις σεῖς, 2 (Ἡ. 643 3.233 2.“ ΝΕ. 132} 

ΠΆΣΣΠ ἐγωη ῥεῖ, 85 58 γθα ἰπβίγυπιεηΐ ἴογ υ868. ὈΥ ῥγίθϑίβ οηΐυ, τ ΓΒ. 
135} 155-38 τό. 42 2 ΓΒ. 515. 1. 1213..1.. 2ο38 2039. 21. 38 ἘΖτ, 219 

Να. τ2ῖ5. “1 81]90 2 Κ. 12} Ῥ5. οϑὲ δπὰ Νυ. τοῦ. δ. "19.219 (8]} 
ΡῊὴ ἴ; φεῆεσαὶ υϑς 2 Κ. 11. 1... Ξὰ 2 (Ἐ. 231: 15 Ηο. 5" ἢ; Ἴχυπ 
 ΡΊ. δηὰ Ηἰΐρῃη. τομρμὰ α ἐγωηεῤεῖί, τ (Ὦ. 155 2 (Ἡ. 5:2. 18 γ 

13} λοῖδ ἴ. 

ον πη ΟΝ Ἢ ἀοοογάἑηρ ἰο ἐν6 ξοοὰ καπὰ ο7 νῖν σοά ὠρον τηα, 
Νε. 2᾽ ΕΖ. γ" 815 τ΄. Νε. 218; - νην, ἘΖγ. γ38; οὔ. ΠΣΊΘΠ, 

Ἐχε. γ5 

παν ΗΙΡΒ. ῥγαΐδα, οὗ τἰϊιδὶ σοσβΐρ, τ Ὁ. τόϑ- 7. 8. δι. 86. “1. 329 

25ὲ 20,2 2 (Ἡ. 518 γ2. 6. ΔΟΊΞ 213 ΕΖΙ. 31} Να. 117 125. 49, 4150 

ἔτεα. πῃ Ῥ8. δῃηἋ τὰγε ἰῃ εαὶιεγ ττιτηρβ νυ. Νο. 47; ΗΠ ΒΡ. 
ξίνε ἐπαπᾷδ, ἴῃ τίϊαα] τοσβῃὶρ, 2 ἢ. 305 Τ; οὐμήεςς ἘΖι. τοὶ 

Νε. 1 ο"- 8, αἰ5ο ἱπ Ρ, Η, δπὰ θη. 

τ γι ἑκαπκ ἀπά ῥγαΐδε, τ ΓΟ. τό! 2329 λὲὺ 2 (Ὠ. 518 313 
σε. 311: Νε. 125 οὐ. τ (ἢ. 29,2  (Β. γ5, νυ. Νοβ. 46, 27. 

Ὁ"2 Ὀ0 Ὁ ἀαγ ὃγ ἀαγ (ΞΞ εατὶΐεῦ Ὁ" Ὁ.)), : (ΒΒ. 1252 2 (ΙΒ. 812 241 305 

Ἐστ. 3". .. 69 (Ατδπλ.) Ν 6. 8:9 ἡ. . 
σΌΩΣ φ δε εηγοϊ σὰ ὃν ξεηεξαίοῦγ, : (ἢ. 43 51. 1. 11 5. τι 9. 49 οἵ- 3: 

2 ΟὨ. τιῖϑ 3118. 17.18.19 ΕἶΖγ, 2.3 ταὸἪ, Νε. γ5 ΕΖ. 8:- Σ Νε. γὸ 7. 

Ὅτ φεπεαίοργ, Νε. γὴ ἵ. 

πυτῃ φοπεγαίίοης, τ ΟὮ. χ39 51 γ3. 4. 5 838 ον. δι όξι͵ 4150 Ἐπ. 418 
δῃα ἔτεα. ἱπ Ρ. 

185 ἘΗΙΡΆ. μϑὲ ἐλ γὴρὰ! μαπά, τ (Β. τ Ὁ. 

τ α ἀρεᾶ, ἀδογερίί, α ΟἈ. 361 Ὁ (ς΄ νῦν, ἑά., Υ7Ό. 1213 τςῖϑ οι 

32 ἢ). 
τὴ Ὁ )οοιείοοὶ, 2 (Ἀ. ο"" 7 (τ΄. ΝΗ. ἐά., δἰεΡ, τἰαὶγ; Ατδιὰ., ἃ τυὰθ 

δεα!). 

ἸῺ σε μρ, ῥγέραγε, τ (Ὦ. 933 1239 125 15] 187 2 (Ὦ. 12 1γ ἘΞ 311. 

ΓΒ, δπὰ Εξγ. 32; εβρ. μὴ 20 οοέ ἐμ6 κεαγί, τ ΟΒ. 29:8} 2 (ΓΒ. 
12} τοῦ 203 30," ΕΖΓ. γ19, ἱ 
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Ὁ)» φαΐδμον,͵ ΟΔ] τ (Ὁ. 223 Ν . ᾿29. 8. 337 Εβί. 4 Ες. 2... 5 Ὁ. Ὁ. 

Ὁ)}9 ΝΊΡΒ. δὲ μωρεδὶδα, μωνεδίδ οποϑο, τ ΓΟ. 2οΓ 2 (Ἐ. γ1} 129. 1. 7. 
12 χγι8. 2011 2239 2113. 19. 22. 12.5.37. 27 2612 ξ᾽, 4190 Τῶν. 2641 (Η) χ 5. 

͵} εἷς.; ΗἸρἢ. μωρεδίες, σωδάμε, τ ΓΟ. 1γ}9 τ8ι (Ξξε 2 5. 81) 2 ΓΒ. 

2819, 150 7. 453 1. οὐ 15. 255 [Ὁ. 40!3 5. 81:8 το7}} Ὁ. 
Ὁ Ἐ δοιυΐ, τ ΟἘ. 2817. 17. 17. 17. 11.117 ἘΖτ, ἴθ. 19 827 ἢ 

5 Ὁ " δοριανεϊδά, τ ΟἸ. το Ὁ (σ΄. Β. Αταπι. κμῦ3 Ῥη. 35). 
Φν5 59 Ἢ ογέηεδονι, σαγηιΐηδ, ἃ ΟἾ.. 25. 12. 314, ῬΟΒΒΙΟΙΥ αἰβο Οἱ. γ' ἔογ 

9», Τ᾿ (ἃ Ῥεγβίδη Ἰοδη-τνογά). 

29 ογδέηβ, τ ΟᾺ. 2δι» 2 (Ὰ. 2᾽9 154 ἘΖγ. 235 Ξτὰὸ}ὶ,ἕ Νε. γ5 ΕΖι. 47, 
ῖ3ο ΕΖ. 13 Ὁπ. τοῦ Ἐβὶ. 13 4215...4.43 83. 9. ν. 18 ΟἹ ἡ, 

τρλῆθα Ὀπῷ οὗ γσιῦς οἱ βμεν- γεδά οηἱγ, σ (ἢ. 93 23} Ν6. τοῦ; 

"Ὄπ Ἰπῦθι ΓΕΒ. 2819 2 Ομ. 2015 Τ; “Ὁ Πρ ΨῸ 2 Ὁ. 13} Τ; 
ὍΡΏ "Ὁ. 4 (Ἡ. δλδΤ; "Ὁ ἴων. 24". 7 (Ρ) 1. (Εδειῖεν ἔοστη νγᾶ5 

Ὁ555 015.) 
2. ἘΗΙΡΆ. 7654, 2 ΟΒ. 361: Ὁ (σ΄. ΝΗ. ΗἰρΒ. ἐά., ὦ πὰ Ι΄’ Εταρα. ἐά.). 
“χὉ ΗΙρΆ. νιοοῖ, ἀσγίάδ, αἰνγαγϑ ἴῃ θα ϑεῆβε, 2 ΟἘ. 3019 Νς. 21} 223, 

8150 70. 21" Ῥβ8. 22" Ῥσ. 1:8: ((ου ΑἹ ν)γ", τύ. Β08Β.) { (σ΄. 
ΝΗ. ἐἀ.). 

τρῦ Κ φολοίαγ, τ ΓΒ. 25" { (ἰ(δῖς δπὰ ΝῊ.). 
ποθ οδαριδεν, οεἶ!, οἵ ἴἰμε τοοπιβ οἵ {πε Τεπιρὶς, τ ΓᾺ. 95. 33. 233 

48.322 (ἢ. 31} ΕΖγ. 839 τοῦ Να. σοῦϑ. 39. 40 χ.χ4. δ. δ. ν 4150 οἵϊ. 

ἴῃ ἘΖ.; οὗ τοοπὶ δὲ ἰσῃ ρἷδςα σ 5. οὐ δηὰ 1!" ὦ (δοςερίεὰ 85 
οτκῖπδὶ Ν ε., τ. ΚΙο., Βα.) 7. ὙὍῶε νογὰ ἰβ υββὰ ἰπ ἴπε βθῆβ86 

οὗ εἰογέ- γόον ΟὨΪΥ ἴῃ ΟΒ.-ἜΖτ.-Νε. (Οὐ. πρῶ), Νο. 77. 
Ὃ κὴρ ορηδεογαίε, τ ΟὨ. 20) 2 (Ἐ. 13" τό 2931, 4150 ΕΖ. 435 Εχ. 

284 20". 3. 33. 6. 429 [ν, 822 τό 211: Νυ.. 12 (4}} Ρ), δηὰ ΤΣυ. 

16 3 Κ. 133, 

ΤΑΣ ἀἰηξάονι, σουογείφη ῥοιυεῦ, τ ΟἸ. «τι -᾿ 27 τ. ΓΒ., ΕΖγ. τ' 
45.5.4 7181 Νο. ΟἿ 1233, 4130 26 1. Εβι., τό τ. η., Εχ. 44, τ. Ῥ5., 

31.]6., πὰ εἰβεννῆεγα (1π βατϊογ πτιτη 8 ἀβυδ}}ν ΠρΟΌὉ οΥ 
πρρ.) 

ὑγ οὐπεροΐβ α ἰγέδῥαθ5, τ ΟὮ. 27 555 τοῦ 2 (Ἡ. 123 2619. 18. 2ϑιν. τι 
29) 307 36:4 ΕΖτΙ. τοῦ. 190 Να. 1" 1337, 4150 ἔγεᾳ. ἴῃ ΕΖ. δπὰ Ρ; 
τ ἐγόσραξς5, τ ΟἿ. οἱ το} 2 (ῃ. 2819 οῖ9 3319 3261) ΕΖ, ο"- 4 
τοῦ, αἰϑο η. 9 10. 21:3 δηὰ ἔγεα. ἴῃ ΕΖ. δηὰ Ρ. 

ΜΙῸ ΝΙΡΆ. δὲ ῥγεξδρῖ, τ (Ἡ. 2017 2 (Β. 511 2059 305: 211 3422. 88. ς. 
1π. 15 ἘΖτ, 855, 8150 Ἐϑῖ. 1 4.5 δηὰ Οη. 10} (7) τ 5. 1.3.5.-..6. 21 ἢ, 

δῦ, οεν 7γε6-τοὶ! -οὔενίηξο, τ ΟΠ. 205. 5. 5. 5.16... 17. 11 ἘΖτ, τὸ 

449 344 7; οΠεν ομεϑεὶ, υοἱμενίεον, 2 ΟὮ. 17} Ν. 11", ἴϑο Τὰ. 
5...» ἡ, ((. 86πιε ἰῃ Β. Ατδϑπι. ΕΖγ. γ18. 15. ὅ16.. 16. ἢ.) 

γῈ} τλδαῖ, τ ΟΒ. 2137, αἰϑο Ῥη. γ}5 (Αγδπι.) 1 (ΝῊ. ἐώ.; ἃ Ῥετβίδῃ 

Ἰοδη-πογὰ). 
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τοῦ τι λαίὰ εἐχίεπάεά ἰουὶπρ-ξἑνάπεες, ἘΖε. 75 ο". 

ὈῸ): γσίσλκες, 2 ΟΒ. 1".- 15, δἰϑο 705. 225 (Ρ), Ες. ς᾽ 65 Τ (ργοῦ. δὴ 
ΑΞ55Υ. οὐ Αγδπι. ἰοδη-νογά). 

ΠΩΣ, ἸΚ)2 σύεγεεε, ουενξεετ, 1 (Ή. 1:8 23: 2 (Β. 2'-ὄ "7 3415. 

Ἐστ. 35."1; δ]5οὸ ἴῃ ἴδε {{|ὲς οὗ ςς ῥβ85. δπὰ ἰπ ἴδε []ς ΗΡ. 3:". 
35) ΝΊΡΒ. δὲ ἐπῤγεςφεά ὉΥ πᾶτας, τ ΓΒ. 1253 τό  (Ἐ. 28" 31." ΕΖ. 

85», Α'ςο Νυ. 117 (Ρ) 7. 

κξ) Ιαξε ἃ5 νἱΐς (υϑυδ}ν πῖἢ 5), τ ΟΕ. 2332 (ΒΒ. 115- 5. (σ- ἐν ἐκὼ 

1353 45 ἘΖΙ. 95. 12 Ἰο᾿ ΝΕ. 135, δἷοο Βυ. τ΄. Α ἰδῖς υὑϑδρε. 

τ τ 5 ἐκαπεδεγ (ἃ ταῖεὲ ρασβ])εὶ οἵ πττς φ. νυ. Νο. 65), Νε. 35 
124 17. 

5 15) ᾽ σμδηνί, γίεϊὰ ἐσ, 2 ΓΒ, 305 Τ; γα τὸ 17) ἑά., τ ὉΆ. 2ρ᾽;; 
κῊΛΠ. Ὅτ 10) φέυε θιεὶν ρίεάρε ἰο Ξεπά στυαγ, Ἐστ. τοῦ; δ 25 ἸῈΣ 
“εἰ ἐ:6 κεατί [ο ἀο ἃ ἰΒίηρ, τ ΟΠ. 22," 2 (Ἡ. 11,5, 50 η. 1ο 
Ἑε. τι. 1τ 5 89.» ἡ, 

Ὁ) 5 Νειλέπενε, τ (Β. οὐ ΕΖτ. 2. δ8. τὸ -Ἔ᾿Ἢ Νο. γ5. "9. τ ἘΖε, 

7. Ἡ (Λεδκα) 817. 19. 29 ΝΥ α, 355. εἰ γΣοὐϑ χ18. 3: {. 

ρο Ὁ ἐημηιδεγαίέίονι, ἐεησμς, 2 (Ἡ. 2:6 ἡ. 
ΠΩΣ ϑεγυΐοε οἱ ἀοά, τ (ἢ. 6:1. 5 9,8. 1.. 28. 11}. 3. 58. 18. Σἱ 248. 1 

25. 1... 268 28:18. 12. 14. 14. 16. 29. Ζι:. 5 297 4 (ἢ. 8: 1» 24,2 205 

315. 16. 8 3.55. 18..16. 16 Ν, το ζ, 4190 οι. ἰπ ΕΖ. ἀπὰ Ρ. 

Ὁ ὌΣΧΣ ῥγοοίαῖνε, 2 ΟἩ. 30) 365: -- Εζγ. 1', ΕΖζτ. τοῦ Νε. 8", 

δἰςὸ Εχ. 36 (Ρ) {. 

ὙΨ ὁ περ, τ ΟΒ. 123. 29 7 (τεχὶ ἀυ., ο΄, ἰεχίυδὶ ποίεβϑ; 1 οοστεςὶ 

Ατγδπηι. ἰοδη- τογὰ). 

ὙΣ ἀεὶ οἵ ἀϊνίπε αδϑϑἰβίδπος, τ (ἢ. 1.2," 155 2 (ἢ. 1419. 19 18} 258 

261 3.23, 4150 ἔτος. ἴῃ Ρ5., [ε58 ἔγθᾳ. ἴῃ δαγεσ θοοκβ; ΝΊΡΗ. σ (Ἀ. 
539 (ῃ. 26", 

τὸν πόχέ ἰο (ἴῃ ἃ 5Ξοτῖεϑ), 2 (Ἡ. 17,8: 16. 18 219 Ν . 35. Σ Ἐ αἴ. 

Νε. 3, 13:2, ἐβρ. ἰδῖβ. 

ποῦ, ππ-Σ σορογάϊης ἰο ἐδ φμέάδανιοε οἵ, τ ΟἩ. 253. 3. 5. 6. ὁ. Ὁ (ἢ. 

23." 2615 2051 ἘΖΓ, 319, Α͵50 [6. ἢ 3.12. 

τον ᾿ ἐχοοσάέηρν, τ ΟἩ. 143 225 2311 20". 8. 2 ΟὮ. 1ἱ 1612 17}2 2ο19 
2657. 

ΩΡ σίδε (ἴογ δδυϊϊεῦ Ὁ30), τ: ΟὮ. 20" 21) 2 (ἢ. 203 ΕΖ. 23 --Ξ Νε . 

5 Νε. 8", αΞὸ Εϑι. 4:5 δηὰ ἔτεα. ἴῃ θη. 

Ὁ; ἀρῤῥοΐν, ἱπσιήίε, ἐπιαδ] δῖ (ἴπ εατὶίεγ ὈοΟ 8 σέαδέοη), « ΟΠ. 
6: 1516. 11 1617 (-Ξ Ῥ5, τος19) 1η}4 222 2 (ΟΠ. 8:4 9" 116. 2 τοῦ. 5 

20ΟΓ 24:8 ((Γ. ἘΖτ. 258) 255. "4. 20} 313 335 353 ΕΖΓ, 2 Νά. 4 67 γ8 

1Ο 1251 11.11.29. 4190 Ὁ η. χ1""- 12. 1. ἡὍπαξε α εἰαπᾶ (ἴῃ ἃ ςονεπδηῖ), 

2 ΓΒ. 343, 

πΡ ὋΡ ἼὋΡ εἰαπὰ οη εἰαπδίπρ- ρίας, 2 ΟἿ. 3019 325. 2119 ΝΕ. 13}, 

θη. 8:5 τοῦ {; στ Ὁ’ ἔοτ τορ Νε. οὐ 7; πὸ νεγῇ Νς. 81 Ὁ. 
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ΓΟΣΝΤ ὋΡ 4 εοῤῖες οἵ ἐμὲ ἰαπάς, 1 (ΓΒ. 13) 3218. 17 ΝΣ 2) 

ἘΖτ. 32 οἱ. 3. 1 ΝΕ. ο᾽9 τοῦ, ν. Νο. 6. 
τὸ ἫΣ ῥοδδδες ῥσιυεν,͵ δὲ αὐἷε, τ (Ὰ. 20. 2 (Ὦ. 25 1.339 229, αἰϑο Πη. 

τοῦ 16 τχὖὸ ἡ; οὔ. τ 2 (ἢ. 14}9 20} ὕ. 

ΆΣΌ τοεσί, τ ΓΒ. γ38 1.216. 2619. 18. 80 2 (Ἡ, 3289 3.214, 8150 15. 4.35 45" 

59,5 η. 8 Ρ5. 757 103,3 τογὲ δηὰ Τυ. 203 (ςοττεςϊοα ἰεχὲ, οἵ. 
Μοοτε, .7..) Ὁ. 

23) ἼΦ» γέοθες απᾶὰ μομποιν, τ ΟἿ. 2015. 38. 2 (Β. 1"- 13 18 181 3277, 
Αῖϑο ᾿ Κ. 312, Ρυ. 3.5 815 Ες. 62 ἡ. 

ῬῺΡ Ὁ αἀποΐφη, τ (ἢ. 45 7 (Δη Ατδπιδίϑπι, τ΄. θη. 7". 12. 5). 

ὈΡ ΤῊτν ἼΠΡ ΠΝ ἐδ ὕεαγ 9 Υαὐιυεῆ ἕανιδ μροη, 2 ΓΟ. 1418 17} 
1907 λοῖϑ (Οὐκ ὙΠῸ) Ὁ (εἰβεννβεγε κῺν 58). 

ἼδΡ Ἐ “εἰ ὕγεε ἴτοτη ἀαίγ, τ (ἢ. 933 2 (ἢ. 235 Τ. 

ῚΡ 5 Ξοπ|6 βογῖ οἵ ὀρεὴ ρογίΐοο, ᾿ Ὁ. 26:5. 16 ἡ (ρτοῦδ!γ Ῥεγβίδῃ 

Ἰοδη-ογά; ο΄. Ὀλγ9 2 Κ. 23). 

ΠΥ Ἐ πὲ οὐ διμίοοξ, τ ΟἩ. το" (2 5. τοῦ Ὀπ τη) 7. 
{7}. π ογνιδαὶς, τ ΟἿ. 135 15,8. 19. 18. χόδ. 412 291. ὁ. 2 ΓΒ, 51:3. ν» 

205 ΕΖτ. 3.5 Να. 1251 Ὁ. 

ὍΣ ἀε-ξοα!, 2 (ι. 205: ΕΖτ. 611 (Αταπι.) 835, αἰϑο Πη. 8". 5. 5. 1. Ὁ, 

ἽΣΣ 5 πεεά,  ([ι. δ'δ  (Αγᾶπι. νογὰ). 

Ὁ20 γερεῖνε, ἰαξε, αζοεῤί, τ ΟἿ. 1219 21:12 (. 205. 32 ΕΖΓ. 8:0, 4150 

Ῥτ. τοῖο 70. 210. 19 Ἐπὶ. 44 95. 31 7 (6 σοπηπηοη Αταπι. ψογὰ, (οὔ. 

θη. 23 6: γι ἢ). 
Γλῶ Ὁ κῚ πεαάς οΥΓἩἉ 7αἐμενο᾽ (Ὠου565), τ (Β. γ1} 88. 10. 1. 18. 0}. 82. δὲ 

1513 2". ἢ )45. δ᾽ λίξι. 39. ὃ: 271 Ὁ (Ὦ, 1" 195 23" 2613 ΕἾΖΓ. 15 289 

312 4" 2 8: τοῖἍ Νο. 55: το 8:: 1112 1213. Ώ. ᾿, αἷςο Ἐχ. 65 Νυ. 315 

3138 χ61. τ 705. 141 105} 21|- 1 (411 Ρ) Τ; ἴῃς ρῆγαβε ψἱ}} ΓΝ 
ἐχργεββοὰ ι (ἢ. 515. Ν᾿ ΝΜ 23. 1. ν.. 40 οἷδ 244, αῖ5ςο Εχ. 6: Νὰ. τὶ 

ηλ τη} 251} 705. 22:4; ΦΙΝῸ (δίομε ἴῃ 58ΠΊ6 56η56) 1 (Ὦ. 57. 13 

3 85 -ἰ ἀπα (ἀρρᾶϑγ. οοπῃἱποὰ ἢ ἴῃς ἰάεδ οἱ γέ ἴῃ ἃ βετὶεβ) 
23" "1. 19. ν᾿, 

259 αδμπάανεϊγ, τ ΟἸ. 438. 1.249 225. ὃ: 4. δ. 8. 1.4. 16. 203. 5. 2 (Ὦ. 11} τα 

95 (ΞΞ τ Κ. 1031) δὲ 418 οἱ. "118 14} 159 τόϑ 1γῦ 181. 5 2ΟἿ5 24:1. Ἀ 

278 20 30). 12. Ἀ 2416. 226. 29 Να. ο5, 4150 Ζςο. 14". 

2, ΝΊΔ ἐδ ἱπομδαν, νεγγίαα, τ (Ὦ. 201. 1 ΕΖ. 2 τὰ Νε. γ9 

ἘΖτ. 23 Νε. γ19. τὶ, 4150 5. 68:5 Ώη. 1112 Ηο. 812 Τοῃ. 4" 7. 

ΤΣ ῥγοῤενίγ, ξοοάς, τ ΟἾν. 278: 28: 2 (ἢ. 20 214. 17 318 3239 257 

Ἐζτ. τι. 5 83 τοῦ, αἶϑὸ Πη. 1:12. Ἀ. 38. δηὰ Οη. 12 135" 2115 267 

465 Να. 1653 31ς8 (4}} Ρ), ἀπὰ 6. 14}1- 12, 16. 16. ὅδ..1.ς14 ἢ 

Ἐφ ΗΊΡΆ. αοἰ ευἱοκεάϊγ, 2 (Π. 2ο 225 Να. 953, αἰϑο 70. 34:2 Ἐ58. 

τοῦθ Πη. ο᾽ 1133 1219 (1 5. 1497 οοττυρτίοη, ο΄, 5π|ι. 56».) 7. 
τυ) ΠΟΙ σγεαὶ 7ογ, τ ΟἩ. 20᾽ 2 ΟΠ. 305 ΕΖτ. 3:3. 15 6 Να. 8:3 

1243, ἃ οοΙηΠπΊοη δχργεββίοη οἱ ἴῃς (ῃτζοηίςϊοτγ. 
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Σ10Ο. Ὃ 5 ῥγίηοο, οὐδ, γωΐεν, οἵ τεϊϊρίουβ οδῆοα, 1.56. 33. 1 λ48.-.5 2 

ΟἈᾺ. 35 ο΄. τ ΟΒ. 155. 4. τ. 8.. 3.19 (15. 4335 οοττυρῖ), δηὰ 6βρ. 
ὈΣΠΞΩ ΣΦ Κ οδιέοζς ο ἐκῈ ῥνγίδϑίς, α ΟἸ. 36} ἘΖτ. 85». Ὁ τοῦ Τ. 

11. ὙΡῸ Ὑ σίηεν, τ ΟὨ. 615 οἱ τὰ τ. (Β., ΕΖι. 24:.ὄ 6. 19 Ξας Νε. 

4. 4τ. Ὁ ἘΖγ. 77 τοῦ Νε. γ' Ὁ 12 ἴ- Νς. Τ. 

112. τρτΡ' Ἐ δοῖ οἱ σἰαγίηπᾷβ, 2 (ἢ. 2017 7. 

113. τὸν  ΝΙρῃ. δδ ποριέρομιὶ, α (Ἀ. 29. 7. 
114. τὸ ιὐξαῤοη, 2 ΟἸ. 23,9 325 Να. 4.1: 17, αἴ3ο 7}. 3318 3612 70. 2 Ὁ; 

δρτγοι Γι. 413, 
115. ΠΡΌ ἤδαγ τὴς (Ὀερίπηίηρ ἃ βρθες), τ Ὁ. ϑξ  (Β. 1.3. 15 

2039 .ϑιι χοῦ {; ο΄. σπ. 23" (δδγ 05), νν.ὅ- 11- 15. 16 (8}} Ρ). 

στό. Ὀὐν 4 γαίε-κξερενς, οἱ Τευπιρὶς, εἴς.» 8 βδογοὰ ἑυποιίοη, τ (Ὰ. 
9" Ἐ τοῖ. ΟΒ., ΕΖε. 243. τὸ τἪ β Νς. γϑ- τὸ ΕΖγ. 77 τοῦ Νς. 7) Ἐ γί. 

Νς. (4ἴ5ο 2 8. 185 θαυΐ οοττυρὶ ἕο Ἵ᾽ ἀπά 2 Κὶ. γ""- " Ὀυϊ οὗ 

βεουϊα ἐπηςοιοη). 

ΑἸϑο [δε [ο]ονίης [15ὲ οὗ σγνμσοίίοα! ῥεομδίανἐ δε ἀρρβᾶγ εἰμεν 
Ἐχοϊυϑῖνεϊυ ἷἱπ ΓΒ. (ποϊυὐϊης ΕΖτ.-ΝΕ.) ΟΥ̓ τε ἐγεαυβδηΐ οἶβ6- 
ΨΏΘΙΕ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰαίε ὈοΟΚ8. 

117. ϑεηίεποεϑ γε οἔΐεη δρυτενίδιεά ἴῃ ἃ ρδβου δῦ τιδῆπεγ, ργοάυοίης 
δὴ δυκναγὰ τεδαΐηρσ; ἃ (ἢς 58 δ)εςῖ οπχϊοὰ (ποτα δύ! ϊεῦ 
ττίϊετβ ψουϊά ποῖ νεηΐυγε ἴο ἀο 50), ᾿ (ἢ. οϑν 2 (Ἐ. 18) “"άὰ 

( Κ. 22: οἰδιογιυνίβθ) 1οῦν 3531, Ὁ Ἔχρτεβϑεὰ ψἱμβουΐ ἃ νεγῦ, 
1 ΓΒ. 1522. 2 (Β. 1τὅν (Ὁ) 158 τό19. 124. 5 21}6 261: 2855 20 

305. σὉ, (Ὁ. Ἐν. 5γη». ὃ 303 ὃ. 
118. ΤΠε ἰηΐ. οϑίτ. 18 οὔἴϊεῃ υϑεὰ δἰπιοβὶ 88 ἃ βυθδϑβῖ., τ (Ἐ. γὅ 1: "- “9 

ΟἿ 231: 2 (ἢ. 3) 24 (ς΄. ΕΖτ. 3.) 3319 ΕΖτγ. τ} Νο, 125. Οὐ. 
Ἐν. 1ελνῦ. ὃ 136 α. 

ΣΙΟ. ΤΈς τί. ἢ ἔοσ ἴῃς τεϊδιϊνε (ἀεγίνοα ἔτοπι 115 ἀδπιοηβίγαιϊνε 0.56), 
: ΓΒ. :ό38 29" 17 2 (Ἐ. 1τ' (1.23.2) 20» ΕΖι. 855 τοι". 1, ΤὨϊ5 

86 ἶβ νΕΓΥ ἀουδί] ἴῃ φαγν ττ εἶπ 5, υἱς. ἴῃ 705. τοῦ 1 5. ΟὉ 
(τ΄. τ. Νοίες οπ 85»".). Οὐ. Ἐπ. 5γ». ὃ 331 ὃ, 4130 ἑοοῖ-ποίς 
οἡ Ρ. 2ορ, Κος. ἰϊϊ. ὃ 52, (65. ὃ 138έ. 

120. ὙΤε τεϊδιίνε οὐ ἰεὰ (1 2γοσα αἰπιοβὶ εηἰγεὶγ ςοπβηδά ἰο (Ἀ.- 
Εξι.-Νε.), τ (Β. 953» 123 1ς12Ὁ 29] (Ὀυϊ νυ. ἐπ 1000) 35 ἃ (Ἐ. 13) 
(σ. ]6. 57) τ419 (ζ΄. 15. 4039) 1511 τ6᾽ 2οἿ 2411 289 2057 30185-13. 

3190 ἘΖτ. 18: 4 Ν΄ο. 819 125, Οὗ Ἐν. 5γ5. ὃ 333 ὃ, Οα5. ὃ 
15ς». 

121. ΠῸ ἰπ ἵνῸ βίγαηρε ἰάΐοπιβ 5 δἰπηοϑί δαυΐϊνδϊεπὶ ἴο ἰὰῃς τεϊδίνε 
τοπαῖ, τ ΟἈ. 1512 (Πρ ϑμ Ἴ30Ὁ) 2 ΟἹ. 30" (10) 7. 8:6 ἰεχίυδὶ 

ποῖεϑ οὔ {μ686 Ρ5βββΈϑβ. 
122. ΤΆς τεϊδῆνε ξ᾽ οομρηδα σὰ (με Ρσερ. 3, 1 ΟἿ. 25 (σ. ἐκ ὡχϑ) 

275. 



123. 

124. 

125. 

126. 
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Τα οοτηδἰπδίίοη οὗ ἔνο ρίυγαὶ ἔοστηβ (ποΠίΓΔΥΥ ἴο Ὀείίετ 8898), 
τ ΟΠ. γ5. 7. π. 49 οἷς, 8150 Νο. οἱ αῦονε. (ὕ. Ζυηζ, Οοίεςά. 

Μογίγᾶζε, Ῥ. 23. 

Ὑνογάϑβ τερεδίε, οἴϊδη βἰγεηρίμεπεαά Ὁγ 59, ἴο ὄχργεββ ἴπς ἰάεβ οἵ 
αἱ! ςοπϑἰἀετεὰ ἀἰϑιγὶ δα ξίνεϊγ, ἐ.6. ευενγ, 88 ὝΦΥυ ὍΨΦ,, ΠΉΣΡΥ ΓΙ», 

ΡΥ ὍΨΡ, ὉΝὴ Ὅν, τ (Ὠ. 2615) 28. 4. 2 (ἢ. 8:4 χχἰΣ τοῦ 285 
3119 34.238 1112 ,)ς1 ἘΖτ, το Να. 13, 8150 Ἐϑί. 1". 3. 5. δὶ! 1.24. 

12. 13. 15..15..16. 28. 8.9. 9. 11. 12. 17. 11 ΟἿ). 217. 39 ῬΘ 4518 8.γ8 της! 

ϑυδοταάϊηδιες ἰθηρογαὶ δηὰ Ἴαυϑαὶ εἶἰδυϑεβ τὲ ρἰδοεά δ᾽ (ἴῃς 
Ῥερίπηίΐηρ οὗ ἴῃς βεπίεηος (σΒετε ἰπ ἴῃς δδυ! ἰοῦ ἰδησύυάᾶσε εἰϊ πα 
{8ε} σψεγε ἰηϊγοάυςεὰ ἰδίετ, οσ, ᾿ξ ρἰδοθὰ δὶ ἰῃς Ῥερίππίης ἴοσς 
88Κε οὗ ρτεδῖεσγ ργομπιίηθηςθ, 5} νγᾶ5 ργοῆχα), : (. 21} 2 ΓΒ. 
518 γὶ 127. 13 18 οῖθ. 22. 23 22] 2414. 30. 5. (18. 190 ΟἹΤ. 39 211. δ 

3312 345 Ἐζτ. ο'- 5: 8 τοὶ, αἷςο Επι. οἱ. ᾽ Τη. 85. 18. 1οϑ". 118. 16. 190 

115. 4 τῶὔῦν, (Ὁ. Ὅτ. Νοίες οπ ϑα ε.,) ΟἹ 1 5. 17. 

ὙΒε ἰπΐ. (στὰ Ὁ ργεᾶχοϑα) δὲ ἴῃς επὰ οὗ ἃ βϑεηίεηςα, τ (Ἡ. 15!Ὁ- 
19. 31. )25 (Ὁ 50) 2ςὲ  (Ὦ. 5:8 22ῦν 2519 ( Κὶ 1.4.9 οἰ βεγυγίβε) 
36» εοὐά ἘΖΓ. 413, 

ΑΙ90 γεροσίοης ἵπὰ υϑᾶρεβ δἰ ΒΕΓ ΠΟῪ ΟΥ ΙὩὈΟἢ τόσα ἔτγε- 
αυεηΐ [ΒΔ ἴῃ Θαυΐεσ ΟΟΪ8. 

127. 

128. 

120. 

Ὁ Ρ ἃ βιγεηρίπεηθὰ ἔοστῃ οἵ Ψ (π δαγίἰετ πυτίἰηρ5 εἰι μοῦ δοης 
νου ]ὰ 5εσνε); Ὀεΐογε ἃ βυῦβί. τ (ἢ. 425 1211. 3. 225 287 2 (ἢ. 
1412 τόι3. 16 χγι8 λόξ. 16 289 2ρ38 2119 4061 ΕΖτ, 312 ο. 8 τοι {; 

Ῥεΐογε δῃ ἱπέ. : (ἢ. ς᾽ 136 2839 2 (ἢ. 2419 268. 16 2039 11] 
325 (2 Κ. 20! ἢ αἴοῃμε) ΕΖ. 1ο"Ἅ, αἶϑο 708. 13" 7. 351 Κ. 

185 Ὁ. 

ἰ 85 (δες 5ἰζῃ οὗ ἴδε δος. (ἔγοπὶ Ασγαπι. ἱπῆυεποθ): ἃ υῖτἢ οοτίδίῃ 
νΕΓ 5 (ΠΟΠΊΓΑΤΥ ἰο Θϑγ εγ υ8896), Φ᾽Ὺ ἔγθαεηο]Υ, Ὁ. ΟἿΪΥ ἴῃ 
ΓΒ. -Ἔζτγ., δὶ τ ΓΒ. 2657) 2013, ἡ τ (Ἐ. 2939 Να. 113, ἢ 2 ΓΒ. 

411, αἰθϑοὸ 1 ΓΒ. 1065] 189 2ς᾽ 2033. 5.  (Ἡ. ς}} 645 1)] 245 3411 

Ἐζτι. 8:; Ὁ δἱ ἰἢς ὁπὰ οὗ δὴ δεηυτηογδίίοη, τ (Ὡ. 2815 2 (. 

2425 χόιεν ,β:8, ὁ πγατκίηρ ἴῃς ἀεβηΐϊε οὐ͵εςῖ αἴϊεσ δῃ ἱπάδδηϊία 
τ (Β. 29,5 2 (Ἡ. 213 23:; ἃ αἴϊεσ ἴῃς ϑυβῆῖχ οὗ ἃ νεγ (88 ἰπῃ 

ϑυτίδο) τ (Ἡ. ς35 22" 2 (Ὡ. 255. 19 :ϑι, οὔ, Νά. οἷΣ; 6 ἀεδηΐηρ 
τῃς βυῆχ οὗ ἃ πουῃ 1 (Ἐ. γ5 2 (ῃ. 3115. 18. ἘΖγ, οἱ το, Οὗ. 

Οα.. 117». 
5 νι τὰς ἰηξ,, εχργεβϑίηρ ἐθηάδιου, ἑρθνμέονι, οὐδέ φαϊέον (1658 

ἔγεᾳ. ἰῃ δαυ εγ ττη 55), α ΟῊ. 6" ΟἿ τοῖδ 225 2 (Ἡ. 25 81 115 

193 265 315 161) ΝΑ. 8125, 65ρ. δἴϊασ 7κ οὐ ΝῸ ἐξ ἐς ποὶ ῥοφεϊδία 
(ῥενγηημδα) ἰο, ἐδεγε ἐς πὸ πδεὰ ἴο, Ὁ γα τ ΟᾺ. 235 2 (Ἐ. κε" 
20" 229 35} ΕΖτ. οἵδ, ἢ κ' 1 ΟἩ. 5! 1512 (ἢ. 12:2 ΕΖγ, 65 (Ασϑην.). 
(. αν. 5γ5. ὃ οα ὁ, 668. ὃ ττ4], Ὁσ. ΤΗ͂. δὲ 2ο2-2ο6. 
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130. δὴ ας γοβαγάς αἱϊ, ἐκαὶ ἐς αἱ! (ἴχ δὐάϊπρ ἃ βυτυτηδυΥ οἵ ἃ ζυγῖμεγ 
Βρεςϊ Βοδοη), τ ΓΟ. 131 2 ΟἩ. 513 2ςῦ 2815 2118.3.8 (50 8]50 2 Κὶ. 
41) ΕΖτ. 15, δ[ϑο ἔγοᾳ. ἰῃ Ρ. Οὐ. Ἐν. 5γ». δ 3ιοα. ΑἾἶδβο οἵ 
“Ἰηϊτοδυςτοη,᾽" τ ΟἈ. 53 γ} 2815. 5. χοῦν 2 (Ὦ. γ5 (Ὁ ναπίης ἴῃ 
1: Κὶ. 9οὉ) Εζι. η3. 

131. ΤΣ ὈΝ ΠΣ (Ὁ οτηϊτοα ἴῃ Θαυ οεῦ ἰδηρσύασςο, ο΄. Εχ. 5.3), τ ΓΒ. 
Ι65] 2 (Β. 8:4 21:6 Ὁ, 

132. ἸνῸ Ὁ τοὐδοι οἵ τὸ ἰπαὶ ποί, τ (ῃ. 22 2 (ἢ. 1412 205 21:8 261: 
ἙΖε. 9" ἢ. 

133. νον α ερώμοι, 4 ΟἈ. 158. 3.57. 
134. ΠλΎΟ Ὁ 2 (Ἡ. 113 τό Νέ. 5: ἢ. 
135. Ὁ ας σοποεγηέης, α ΟἿ. 3219, αἶϑο ῥβ. 119} (υβοὰ ἀἰβογεπν ἴῃ 

15. 5915 631) Τ. 
136. 3 οἱ δοοοπιραηϊμιεπὶ (ἰϊμουϊ ἃ νεγῦ), τ ΟᾺ. 15}. 39. 5. 5. χ68 

2555 26". 512. ὰ 1.9 35. ΕξζΖι. 315, 

δ 8. ΒΕΒΒΕᾺ, ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΤῊΕ ΝΈΒΒΙΟΝΒ. 

ΤΕΕ ΗΈΒΕΕΝ ΤΈΧΤ.-- ΤῊΣ ἰεχὶ οἵ Οῃγοηίοϊοβ 18 ἰη [αἱγ σου- 
ἀϊείοη, [μουρὶι ὈῪ πὸ πιθδῃ8 ὑρ ἰο ἴῃε βἰαπἀδγά οἵ πιδηγ οἵ (με οἱάδσ 
ΟΙά Τεβίδιηημεηὶ Ῥοοῦκβ. Τῆς ἰδίε ἀδῖε οἵ Ἴσοπηροβίοῃ, ἰοσεῖδεῦ 
ἢ (ἢ ς ἕαςοϊ (μαι (Βε86 θοΟΚ5 Ῥσορδῦϊν ψεσε 1ε55 γε, ἤθῆςα 1685 

οορίεά, [μΔῃ πηοβῖ οὗ ἴῃς [εὐνἰϑἢ ϑογρίαγεβ, νου] Ἰεδὰ τι5 ἴο ἐχρεςοὶ 
ἃ Ῥείίοσ ἰεχί. ὙῊδ τῆδην [1515 οὗ ὑΓΌΡΕΓ ὩδΔΠΊ65, ΠΘσα ἴῃς σοηΐεχί 
οου]ά ποὶ ϑϑῖβὶ {με βοσίθε ἴο (με ἔγιια τεδαϊηρ, ἄγε γσεβροῃϑί]ε ἴοσ ἃ 
ἰατρὲ πυσηθεγ οἵ [86 ἰεχίυδὶ εγσογβ, Ὀὰΐϊ (ἢ6 παγταῖίνε ροσγίίοῃβ 4150 

816 ποῖ ἔγεε ἔγοπι βϑθσῖοι 8 σοστρίοη 5 5μονίης ἴπδὶ {πε ἰεχὶ ταὶ 
Βανε θθθη Ὠδηα]οά ἔγεεϊυ ἴοσ ἃ σοηβίἀδεγαθ]ε {ἰπλ6. Ὁ ἰδία τεσερ- 
τίοη οὗ ΟΠγοηίςοϊεβ ἰηΐο ἴῃς ΟἿ. σδποη (οἱ. ΝΠ] άεροεγ, Ογίρίη οἵ 

116 Οαποη οἵ τε ΟΤ'. Ῥ. 152) 8|1ονν8 ἴοσ ἃ σοπβίἀθσδῦϊε ρεποὰ οἵ 
ϑῃ ἢ ἐτεβάομῃθ. Τὸ Ηδῦτγενν Μ55. σοηίδίη ἔενν νατγίδηϊβ δηα ἴῃεβε 

ἴηνοῖνε ἰδυρεὶν οὐἷγ ἴμ6 Μαββοσγείίς δοοθηϊυδίίοη, δηὰ ρῖνε {ππΠ| π αἱ 

ἴογ σεβίοσίηρ πε ἴτὰθ ἰεχι. Βδογ, ἰῃ ἢἷβ εἀϊίοη οὗ ἴμε ἰεχὶ ({ὐδὲγ 
ΟἸγομέσογιηι), ἸὨοῖοθβ ηἰηδίθοῃ ναγίδιοη5 δοΐνγθεῃ ἴῃ οτγθηϊαὶ 

(Βαθγ]οηΐδη) δηὰ οἼοϊἀεηϊαὶ (Ραἰεβιϊ ἰδ) ἰεχίβ, οαΪῪ ἐουτγίέεῃ οἵ 
Μ ἰσἢ σοησοτῃ ἴῃ σοηβοπδηίαὶ σεδάϊπρ. Οἱ ἴΠεϑ6ὲ δἱχ ἅἃγὲ ἄὰς ἴο 

ἴδε σοπέιυβίοη οὗ Ἱ δῃὰ ", ἴἄχθε ἴο υμίτηρογίδηϊς οπἰββίοηβ οἵ ἰεϊ(εϑ, 

δηά (πὰ τεπηαίπ δ ἀγὰ δα 4}}ν ἰπβίρηϊβοδηῖ. [ἢ βενεη ἰπϑίδῃμσαβ 

ἴῃς Οὐ. οἵ (με ογίθηίδὶ ἰεχὶ ᾿ς 8115 ἴογ ἴπε οσοϊ επί! τεδάϊηρ. 
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ἴῃ ἴῃ οᾶδβε οἵ ἴμοβε ρογίίοῃβ οἱ (ῃγοηίο!εβ ἡ ἢ ἅτε ρᾶγα δ] ἴὸ 

186 οἱάεγ σδῃοηΐςαὶ θοοΚΚ5 ἴδε ἰεχίυδὶ οτεἰς 15 ρατι οι] τὶν ἰοτιαπδῖθ. 
ΤΈε τοχὲ οὗ (με βουγοθϑ ψ ἢ ἐδεῖγ νεγϑίοηϑ πηᾶὺ ὈῈ υϑεὰ ἰη δα τοη 

ἴο ἴῃς νεγϑβίοηϑ οἵ Ὁβγοηίς εβ 85 δῃ αἰὰά ἴογ γεβιοσίηρ (με οὐ ξίπὶ] ἰεχὶ 
οὗ ΟΒτοηίοϊεβ, 85 νος υεγϑα ΟἩγοηΐοὶοβ 15 οἰΐδη υϑεΐμ] ἴογ [ἢ6 οττῖ- 

εἶππι οὗ ἴΠε ἰεχὶ οὗ ἰῃς οἰάδγ θοοῖκ5, ἔγεψαθηο ργεβεγνίης ἴμς οτῖρ- 

ἴμα] τεδάϊηρ (υ. Ρ. 19). ΤὮδϑε οἱάδγ θόοοκβ, βονενεῦ, τηυβὶ θὲ 
υϑοὰ νῖ ἢ εχίγεπηε σδυζίοη ἴογ ἴα ρύγροβε οἵ επχεπάϊηρ με ἰοχὶ οἵ 

ΟΠ γοηΐοϊεϑβ, βίῃεθ ΔΎ ομδηρεβ τα ἀυς ἴο {π6 ἰηϊεπίίοη οἱ (ΠῈΣ 
ΟὨΒτσοηίοϊεγ. ΤῺς ἰεχί οἵ [πε οἱάδσ θοο 5 νγ85 δἰγεδαν ἰῃ ἃ σοττιρί 

βἰδίβ ψμθη (πε ΟΠχοοΪοσ υϑεα με πὶ ἃ5 βουῦγοεβ. ΕἸΘΑΌΘΗΓΥ Πα 

πιδάς σἤδηροϑ ἴῃ [ἢ ἰπίεγεϑί οἵ θεϊίεσ ϑεηβε, ἀοίηρ ἴῃς θεϑῖ μα οου]ὰ 

ἃ αἰθῆςυ] οὐ σοττιρὶ τεϑδαϊηρ, δηὰ οἴϊδεῃ ἢδ ϑἰταρὶν ἱποοῖρο- 

ταὶθα ἔγοιῃ 5 ϑουγος 8η δαυὶν σοττυρίίοη. Τῆς ἴά5Κ οὗ (ῃε ἰεχίιδὶ 
εἤιίς οἵ Ογομῃίςϊεϑ 5 ποὶ ἴο γεϑίοσε {ῃε ογίρέπαὶ βουγοα σεδάϊηρ οἵ 

ἃ βίνθῃ ραϑβᾶρε, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἰοὸ τεντῖϊε {πε ἰεχὶ 85 ΒΘ αΥΪΥ 85 ροβϑὶθ]α ας 
ἡ τανε ἤγονι ἰμε πμαπά οἵ ἐπε Οἠγομίοιεν. ΤῺς [δι]! αγὰ ἴο οὔϑεγνα 

115 ῥυϊποίρ]α μὰ58 οΐδβη σδυβθά Ἴοηξιδίοῃ. 

ΤῊΣ ΟἈΕΕΚ ΝΈΒΒΙΟΝΒ.--ΤῊς Οτεεὶς νεγβίοη οὗ ἴπῃε Ῥόοοῖκβ οἵ 
ΟὨΒιγοηίοϊθβ (ὉοπηπΊΟΉ]Υ βυρροβθὰ ἴο θὲ {πε δερίυδρὶπι τεηάογίης 
οἵ (μεϑ6 θΟΟ 8) 5 8Δῃ ἜΧΙΓΈΠΊΕΪΥ [ἰεγα] ἰγαηϑ]αιίοη, Ὀεϊοηρίηρ ἴῃ (8 
τεραγὰ ἰῃ (ἢ βϑ8π|6ὲ σαίεροσυ ἢ ἴῃς Οτεεκ οἱ ΕΖεκίεὶ, (δηιίο]εϑ, 

δηὰ Ἐκοϊεβίαϑιεβ. Τῇθ Μαβθογείϊς ἴεχὶ ἰ5 [Ὁ] ονγεα 50 οἰοβεὶν (δὶ 
[Βετε σδῃ ΡῈ πὸ ἀουδὶ {Βαὶ [15 ἰγαηβίδίοσ μδὰ ουῦ Ηδῦγεν γεσεηβίοῃ 
Ῥεΐοσε μπι. γε ἃγὲ ποῖ 50 ψ6}} Βυ ρρ! δα νῖτἢ οἷά ατεεῖκ Μ55. 85 ἴῃ 

με οςαϑβε οἵ πηδὴγ ΟἹά Τεβίδπηεπὶ θοο 5, Ὀὰΐ νγα ῥροβϑεβ85 ἃ σοπῃρίεῖα 
ἰεχὶ οἱ (μγοηίςοϊεβ ἰῃ ἴμ6 υπῃοΐαἰ5. Α (ΚΝ σεπίυγν), Β (ΙΝ σεπίυγ), 
δῃὰ Ν (ΊΠΠ--ΙΧ ςεπίυτ65), Δηὰ ἕοτ τ (Ἡ. 9" τὸ πρωΐ το 19'" ΑΝ 
οεῃίυΥ) ἰ5 Αἶϑο ἀνδί δ 0]6. Νυπηεγουβ ουγϑοίνεβ (ρου (Ὠἰτίγ) ἀδίίηνσ 

Ὀεΐνεεῃ {πα ἰθητῃ δηὰ δἔίθεη(ἢ σεηίυγίε5 ϑῃου]ὰ θῈ δα ἀδά ἴο [μΐ5 

115ῖ, θυϊ μονν ταδὴγν οὗ ἴμ656 ἢᾶνε δὴν ἱπἀερεπάεηί να]ια μᾶ5 μοί γεῖ 
δε ἀεϊεγηηηεά. . 

Ιῃ δἀάϊιίοῃ ἴο [8 ογάϊμαγν Οσεεκ νεγβίοη, ἴπε ἢγϑὶ θοοκ οἵ 
Ἐϑάγαϑ, ν ῃἱο ἢ Ὀερὶη5 νυ [ (ἢε ἰΓδηβἰδίίοη οἱ ἴῃς 14ϑὲ ἔνγοὸ σμαρίογβ 
οὗ 2 (Β., 15 8ῃ ἱπῃρογίδηϊ νυ] Π 6558 ἴογ οδίαἰπίηζ (με ογ ίμδὶ ἰεχί οἵ 
ἴμεϑεὲ οβδρίετβ. ΤῊΪβ ἰγαηβιδίίοηῃ 15 τηυσἢ ἔγθεγ (μ8η ἴῃ τεσεϊνεα 

ἰεχί ἀπὰ Βδ8 ἃ ἀϊβεγεηὶ Ηβῦγεν τεσεηβίοη θεμἰπα 1. Τα θοοΐ 5 
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Ῥγεϑεγνθά ἴῃ {πε ὑποία]β Α, Β, δηὰ Ν᾽ (εχοβρί πποβὶ οἵ ἰδϑὶ σμαρίεσ, 
φ΄. Ἠοΐπιεβ ἀπά Ῥδγβοῃβ8), δυΐ ποῖ ἴῃ δὲ; αἷβὸ ἴῃ πϑδιὶϊγ {Πϊγὶν 
ουΓβίναϑ. 

Βεΐοσε δΔηΥ οὐ σαὶ ἀ86 οδη 6 τηδᾶς οἵ ἴπ6ϑ6 το νδγβί οῃϑ---ἴοῦ 
ἴθον γε αἰβίίηςϊ νεγβί οῃϑ---ἰ μεῖς σαβραοίΐνε ἀσοβ τηυδὶ ΡῈ ἀείετ- 
τηϊηθά. ὙΤβαΐί ουγ τεοεϊνεα ἰεχὶ οἵ (Ἐ. ἰβ8 γβά!γ (ῃ6 ἰτδηϑίδίίοη οὗ 

Ὑμεοάοίίοη 85 Ὀβεη τηδϊηἰδίηθα ὈΥ 50 ἢ 5ομοἶΑγβ 85 Οτοίϊ8 

(1644), ΜΝ ηϊδίοη (1722), ῬΟΒΙπηδηπ (18:50), ἀηὰ 5ς Ηδβηγυ Ηονόσα 

(1893, 19ο01--2), Ὀυΐ [πε ενίάεηος μᾶ5 Ὀδθδη βοΐ ἔογίἢ τηοβί σοηνίῃο- 

ἰησῖγ Ὀγ Ο. Ο. Τοιτεν (βες 4..51.. νοὶ]. ΧΧΙΠΙ. ρρ. 12ι 7., δά 

ἐβρθοῖδιν 47. ὑρ. όο 7.). Ηε πιαϊηϊαίηβ {παὶ τ Εϑά. γθργεβθῃῖβ 
186 ΟὨΪΥ εχίδηϊ σετηδίη8 οἵ [με γε] ϑεριυδρίηϊ οὗ (ἢ.-ΕΖτ.-Ναε., 
δηὰ (158 τγᾶϑ ἰδίεγ Βιρρδηἰεὰ Ὀγ ἰῃε νογϑίοη οἵ Τῃεοάοιίοηῃ, τ βοβα 
οτρίῃ νγᾶ5 5Βοοὴ ἔογροίίεῃ δηὰ νυ ἱο ἢ τνὰ5 ἱβεγείογε δοοαρίθα 85 ἴΠ6 

ἵπιε ϑερίυαρίηι. ΤὨδ ἀγριπιοηΐ ἢ85 ροπο γα] θα ἰμαΐ βίποα οὐ 
Οτδεκ νεγβίοῃ Ῥεδσβ [86 τηδυῖκϑ οἵ ἰαΐς οτρὶπ σοπιραγθὰ πὶ (μς 
νεγβίοῃ ρσεβεσνεά ἰη ᾿ Εϑά., δηά βίηςς Τμεοάοιοη᾽ 5 ἰγαπϑιδἰϊοῃ 
οἵ Θδῃΐεὶ βυρρίδηϊεὰ {πὸ οἱάδγ ἰγαηϑιδιίοη, ἰΐ 15 ρδυβίθ]ς ἴο 5ὰΡ- 
Ῥοβ6 {πδι {π6 βᾶπις [Πϊηρ 85 οσουττεα Ποτὲ δηὰ οὔγ τεςοϊνεα ἰοχί 
18 τ ν [86 τεηἀεσγίηρ οἵ Τπεοάοιίίζοη. ὙΤοιτεΥ, ἴῃ δα ἀϊτίοῃ ἴο ἐμΐ5, 
[85 οοἸϊοοίθα τασοῖ ἀΐγεοί ενίάθηος (μι {πὸ τεοοϊνεα ἰοχὲ 5 

Ὑμεοάοιίοηβ, δηὰ (8. ἢε βἰδίεβ δίοηφ ἴῃς [ο]ονίῃρ ᾿ἰποὸ5 (4 ΤῸ. 
ΡΡ. ὅο 57). (1) Ὑπεοάοιίοπ᾽ 5 μαθὶϊ οἵ ἰγϑῃβ!Πογαιτηρ τγογάβ οἱ 
ἀἰβίου!τ ογ ἀποεγίαίῃ πηεδηίηρ, δηὰ οἔΐεη τ βουϊ ΔΩ ἀρράγοηΐ 

ΤΕΔΒΟΏ, 5 οη6 οὗ 5 πιοβῖ βιγ Κίπρ' σμαγδοίογ βιϊςβ (οἱ. ΕἸεἰὰ, ΗΠ ἐχα- 
}ία, 1. ῬΡ. χχχίχ--χ]ΐ, 4150 ϑινείς, 7» γοάμοίίοη, Ὁ. 46) δηθὰ 1} 18 15 
αἶβο (ῃε σοτηπιοη ῥγδοίίςα οἵ (ἢς ἰγδηβίαίογ οἵ Ο(Ἀ.- ἜΖζγ.-Ναε. 

ΘΕνΘΏ βοὴ ψνοσὰβ ἀγα ἰἰϑίεα δηὰ ΠΕ ΡΡΘΑΓ τερυϊδιῖγ ἀϊ5- 
ιὐδυϊεὰ (Ὠγουρῆουϊ {πεθεὲ Ὀοοκβ. ϑοῖηε οἵ ἱπεγὰ γὲ ἰάἀεηϊοαὶ 
ΜΠ ἰγδηϑ) ογαϊϊοηβ ὉγῪ Ὑδεοάοίίζοη εἰβοννβεσα. (2) ὕπιυβιδὶ 

{δηϑδίοῃβ ἰῃ ἴῃ Τ᾽ βεοἀοίίοη τεπάετίηρ οἱ Π)δηΐθὶ ἀγα ἀυρ!!ςαϊοα 
ἰῃ [6 ΟὨτγοηΐο γ᾿ θοοΚβ. (3) Ασοοτγάϊηρ ἴο {με ουβίοπι οἵ [818 

ἰγδηβιδῖοσ, ρεηι]ϊς πᾶτηθ8 ἃγὰ ἰγδηβι ἰεγαϊθα Ἔχϑοιγ ἰηβίεδα οἵ 

Ὀεΐηρ ρίνεη [86 στεεῖ δα)εοῖῖνε επάΐηρ, [μου {μεθα πᾶνε οἔΐεῃ 

Ῥδϑεὴ βυϊδϑετυϊοα Ἰδοῦ ἴῃ [ῃ6 Μ55., Ἔβρθοῖδιν ἴῃ 1.. [Ιη νίονν οἵ 
ΟἿΣ πηξᾶρτε ΒΌΡΡΙΥ οἵ εχίδηϊ ραϑβϑᾶζεβ ἔσο Τβοοάοιοη᾽ 5 ἰγϑη5]4- 
ἄοῃ (Βδῃΐδὶ θείῃ τρεγεὶγ ἃ γεν βίοη οἵ {πε οἱά στε), ἔσοσῃ ψηϊο ἢ 
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ἢΐ5 ομαγδοίεγίϑιίςβ τηυβὶ θὲ ἀδίεγιλπϑά, [15 Ἔν θηςς 5 5 Γργ 5 η Σὶν 

βίγοῃζ. 

Μογδονεσ, ενίάεηςς 8 ποῖ δπιίγεϊν ἰδοϊκίη {παΐ [μ6 ατεεκ νεσ- 
βίοῃ οἵ (Β.- ἜΖγ.-Νε. οὐττεηὶ Ὀεΐογε με {ἰπ|ὲ οἱ Τπεοάοίίοῃ δηὰ 
ΔΡΡΆΓΕΠΕΪΥ δοςερίεα 85 {π6 ϑερίυαρίπί ψγὰ58 ποῖ οὐγ ““σδῃοηΐοδὶ᾽" 

νεογβίοη, θαΐ ἃ βϑουιονῃδί ἔγος ἰγαηϑίαἰϊίοῃ οὗ ἃ ἀἰβεγεηΐ Ηδῦσεν 

τεσεηβίοη δηά οἵ νης τ δά. ἑογιηεὰ ἃ ραγί. 1 οὺγ ατϑεῖκ νγᾶ8 
ἴδε δοςερίοα ϑεριυαρσίηϊ ἰῃ (ΒΕ {{π|6ὲ οἱ [οΒΕΡἢ5, ἰἴ 5 ποῖ βυγργ βίης 

18δὲ ἢ ββου]ὰ παν οὐ]]εὰ [μ6 βίογυ οὗ [με ἴἄγεε γουτῃβ ἔγοπι 
: Ἐβά. (49. χὶ. 3, 2-8-ι Εϑά. 3-.4), βίποβ [85 βἴοσυ 5 τνδητηρ εἶ56- 

ψΒετο, δαΐ ἴξ ἰβ βίγδηρε, ἃ5 ἢδ8 ἐγεαυεηγ Ὀδεη ποῦοεά, [μᾶΐ ἢ 

βου ὰ μᾶνς αυοϊεα ἰπ ΟἴΠΕΙ Ὀΐδοεβ ἔγοιῃι τ Ἐπά. ἐηῃ φγφίεγεμος [ὁ 

ἐς αι πογιαϊνε δεῤιίμαρὶπ υεγείοη. Ιῃὴ Απὶ. χὶ. τ, τ. Κῦρος ὁ 
βασιλεὺς λέγει Ἔπεί με ὁ θεὸς ὁ μέγιστος τῆς οἰκουμένης 
ἀπέδειξε βασιλέα, .. τὸν ναὸν αὐτοῦ οἰκοδομήσω ἐν 
Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ χώρᾳ ἴο!]ον5 εἸοβεῖγ (με ἰεχί οὗ 
1 Ἐβά. 2". θυϊ ο΄. 2 Εδά. 1', τ μῖς ἢ να βῃουά ἐχρεοῖ 7 ϑερῆυβ 

ἴο ῥγεΐεσ. 830 αἷϑο Αηπ|. χὶ. 2, 2 βασιλεὺς Καμβυσῆς Ῥαθύμῳ 
τῷ γράφοντι τὰ προοπίπτοντα καὶ Βεελζέμῳ καὶ Σεμελίῳ 
γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ 
οἰκοῦσιν ἐν Σαμαρείᾳ καὶ Φοινίκῃ τάδε λέγει 5 οεγίδἰ ΗΥ 
1 Κεη ἔγοῃ : Εβά. 25: δηά ἀεραγίβϑ ψί εἰγ ἴτοπὶ 2 Ἐβά. 4:7 
(μοὔςε ἴπ6 ἰγδῃβιεγαϊϊοη μετα τ Εϑά., [Ὁ] οννεὰ Ὁ ΤΟ βερῃυϑ, 
ἰτδηβἰαἴεϑ). [ΙΓ 72Όβερῆυβ Κπεὸν 2 Εϑά. 8ἃ5 ἴῃε ϑερίυδρίηϊ 

τεηἀεγίηρ οἵ [με σἀποηΐςαὶ Ηδεργενν ἰεχὶ δηὰ τ Ἐβά. 85 (86 ἰτδηϑ9- 
Ἰδϊΐομ οἱ ἃ ναγίδηϊ υὑποδηοηΐςαὶ ἱγαρστηθηΐ, ἢἷβ ῥγείθγεηοε [Ὁ 

18ε Ἰαΐῖεγ ἰβ υπμδοσουῃίδθῖθ. ΗἱΪ5 δοίΐοῃ 8 ρεγίεςι γ οἰθᾶσ, Βον- 

εγεσ, ἢ τὰ ϑυρροβε Ἀἰπὶ ἴο βᾶνε Ὀδεὴ δοαιυδίηιθα τ] ΟὨΪΥ οπε 
Οτεεῖκ νεγβίοῃ, ἴῃς δεριυδριηΐ, οἵ ψὨΙΟἢ τ Εϑά. νν858 ἃ ρατί. Αγαίῃ, 
ἃ χυοίαιίοη ἔτοπι [με Οτεεῖς νεγβίοη οἵ 2 (ἢ. 2:3 πιδάς Ὁγ ἴε στϑεῖς 
ιἰβίογίδη ΕἸΡοΪεπιι5, τι πῆρ δρουΐ τςο Β.6., ςοηϊδίη5 [86 οἰαι5α 

εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὃς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἔκτισεν, νὨΪϊοἢ, 
8ἃ8 ΤΟΙΤΟΥ ἀγσιυκά, 5 δἰπχοβί σεσίδι ΠΥ (δ κθη ἔγομι ἃ νεσβίοῃ οἵ. 
ΜΘ τ Ἐϑά. ἰοττηβὰ ἃ ρατὶ (ζ΄. Α ΤΌ. Ρ. 77, ε8ρ. ἔ. ἢ. 22). 

ΤὨε δοςερίβα ατεεκ ἰεχὶ (Ἰ μβεοἀοίίοη 8), ἱβεγείοσε, 8. ΟὨΪῪ οἵ 
νδῖυς ἴογ τεσονοσίης ἴΒῈ δυϊμοτγίαιῖνε Ηεῦγεν οἱ (ῃ6 βεσοηά σεη- 

ἴυγγ 4.}., δηὰ Ῥεγοηά ἴδε ᾿ἰπϊἰεἀ ἀρδβἰβίδηςε ἔγοπι [ϑερΒι5, 15 ΟΌΓ 
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οΒίεί δαῦὶν δυϊ ποσὶν ἕο ογ ἰοἰδίηρς (Πα ἰοχὶ οἵ τ (ἢ. 1 ἰο 2 (ἢ. 34. 

Εἰε!ὰ (ΗΠ ἐχαρία, νοὶ. 1.) ποίε5 ἃ ἴενν τεδϊηρβ ἔγοπὶ (Π6 νεγβίοη οἵ 
Αια (ς. 125 Α.}.) τ (Ἡ. 153} 25". 2955, Δηἃ ἃ ἰάγροτ ΠΌΤ ΟΓ ἔγοπὶ 

δαὶ οἵ ϑυγωπηδομυϑ (ς. 2οΟ Α.}.} 1 ΟὮ. 555 9) 11 153} 2119 251.8 269 

2 (ἢ. 12} 15 101} 2312 266 205 3111 325 33} 2453, Ὀυΐ [Π656 8,6 ηοΐ 6Χ- 

τεηβῖνε δῃουρῇ ἰο Ὀὲ οἱ τηυςἢ ναϊαθ. Εογ (Π6 οτἰςἰβπὶ οὗ 2 (ἘΒ. 
435-36 Μὲ ΤΩΔΥ δα (μ6 (αβεϊποηΥ οἱ (6 ἔσὰς δερίυαρίηϊ ἃ5 ὑσε- 
ΒΕΙνΕα ἰῃ τ Εβά. τ. ΤῊ ἀδίεϑ ἴσου Ὀεΐοσε 150 Β.0., 85 5 ενἱἀθησθά 

Ἐγ ἴδε ΕἸΡοΪεπιυβ ἰγαρτηεηΐ (υ. 5., ο΄. ϑομῦγ. σδϑολ." 111. ΡΡ. 351 2). 
Βοῖίὰ ἰἢς οἷά ϑερίυδρίπι (1 Ἐ54.) Ὧ4ηα Ὑπεοάοίίοη ἄτα ἀνδὶ]δθ]ς 

ἰῃ ὕτο ἰοττη5, (με Γαςίδη τεσεηβίοη, 856 ὕροὴ {ΠῸ ϑυτο- Ρ]εϑίη- 

ἴδῃ ἰτδαϊοη, δη ἃ ἰπ Μ585. γεργεϑεη(ηρ (πΠ6 Ἐργρίίδη ἰτγδαϊίοη. 

ΤὨε Ιλιεϊδηὶς ἰοχὶ ἰ5 Τουηα ἰῃ (Π6 σὐυγϑῖνεβ 19, 93, ἀηὰ τοϑ, Ἐ δηὰ 

1Πε86 τὲ (πε μα55 οὗ 1,ἀραγαθ᾽5 δἀϊίοῃ οἱ [πΠ6868 ὈοοΚ5 ἰη ζέδγογιρ, 

Ῥοίογὶς Τοσία»πο (απομίσογμ βαγς5 ῥγὴὲογ. ΤῊ τεπγαίηΐηρ Μ55. 
τεργεβοηὶ (ῃς Εργρίίδῃ ἰγδαϊ το ἀπὰ την ᾿ὲ αἰνίἀοα ἱπίο ἔνο 

δτουρ5; οἱε ἰεά Ὀγ Β ἱποϊυ 65 8150 ἐξ ἀπά ςς, ἴῃς βεσοπὰ ἱποίυαθ5 Α 
δΔηά (ἢς τεϑί οὗ ἴῃς ουγϑῖνεβ.Ό ὙΤὨα τεπηαϊηἷπρ υποία] Ν᾽ ἰ5. υη- 

ςεγίδίη, θὰ 566 πι8 ἴο (οΠ]ονν (ῃ6 Α στοῦρ ποσὰ ἔγεα θην ἴμδη (Πα 
Β. Τῆε Μμ85. οἵ ([Π6 Β »τοὺρ ἅγὲ ργοῦδοὶν Ηεχαρίαγὶς (ς΄. Τοσ. 
ΑΤΟ. Ργρ. οἵ 7.). 

ΤὨΘ Ιμυεΐδη τεςβῃβίοῃ 5 ἃ [Βογου φῇ ταν βίοη οὗ {πε θαυ εῦ ὅγτὸ- 
Ῥαϊεϑιίδη ἰγδάϊ το. Τῆδ τπδηΥ Δ  γάγυ σπδηροβ, ἰορεῖπεῦ τ ἢ 

16 παίυγα! ἰεχίυδ! σοττυρίίοη, τηᾶκε {πὸ ἰαϑκ οἱ ἀείεοιϊπρ 186 
ΘΑ] ον Ὀαϑίς ἰοχὶ ἃ ἀ συ] οπε, πεπος Τἀγαγάς᾽β 1υςΐδη ἰοχέ πχυβὲ 

θὲ υϑεὰ νὴ ἐχίγεμηα σδυϊΐοη. ΠουθΉ1655 βοπια οἵ [18 σηδηῦ σοη- 
Βαιοὰ τεδάϊηρβ ρὸ βδςῖ ἰο ἰμς ἵγὰς Ηδῦτον ἱεχί, θαΐ (Πἰβ σδηποῖ θα 

55. Πη6 ἃ ἐνεῃ Βεη ἴΠ6 τεδάϊηρ νου] θὲ ἃ στεαὶ ἱτηργονεπιεηΐὶ οἢ 

οὐγ Μαβϑογείίς ἰγαά που. Μυςῇ οἱ [με ρ]ὺ5 οἵ 1, ἄοεβ ποῖ ὄἌνεῃ 

δαᾶνε ἃ Ηδῦγενν ογρίηδὶ θη [. ὙὨε ϑυτο- Ρα]θϑιηΐδη ἰγδαϊ θη. 

ΒδοΚ οὗ [ῃς 1,υοἰδη τεσεηβίοη ργορδῦὶν αἰά ποὶ ἀἰβεν νεγν ψ] εἰν 
ἴτοτα ἴῃς Ἐργρίίδῃη. ὙὍὴδ ἰδ(ίεγ ἰ5 βεϊτεγ ργεβοσνεὰ ὃῃ ἴπε Α στοὺρ 

οἱ Μ955. [8δη Ὀγ Β δπὰ ἰϊ5 (οἱ ]οννεσβ. Α μᾶ5 ἰγεαυθηιν Ὀδοῃ τορ- 
Τεαβθηϊθα 85 ἜἽχίεηβίνε! υ σοστοοίθα ἔγοσῃ ἴμ6 Μαβϑογείϊς ἰεχὲ, θυΐ οἰοβα 
Θχδιηϊηδίίοῃ 5μοννβ [μ δἰ ΠΟ βυσἢ σοπιρασγίβοη νυἱ ἢ ἴῃς Ἡςῦτεν σοου]ὰ 

“ΙΕ ἀρρεδσβ ἔγοτῃ ϑιννεῖς, ̓ ωγοδμοιέοη, Ὀρ. 154, 156, ἰμαὶ το ἀοε5 ποῖ οοηϊαίη (Ἐ. ογ τ Ἐδά. 
δοὰ (δαὶ (Ά. ἰ5 Ὑδηιϊος ἱπ 93, θυὶ οἱ. Ηοΐπιεβ δὰ Ῥδγϑοῃβ, νοὶβ. ΠῚ. Ν., πβεγε ἴμεν ἂζὲ φίνεῃ 
1Ώ ἴδε [515 οἱ Μ85. οοηϊδἰηίης ἴμεϑς θοοΚ 5 δηὰ ναγίδη!5 ἔγοτῃ με πὶ ἃγε ἔγουεδι! ποὶεά. 
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δᾶνε Ὀδδῃ πιΔ646, 5ἰπσε ὨΘΔΙῪ ἜΝΈΤΥ ρᾶσε σοηΐαἰη5 ρα ρδ Ὁ ]ς ὈΪ απ 6Γ5 
ψὨΙΟὮ, ἰῃ τμ4ἱ σ456, ψουἹὰ ποῖ ἢᾶνε Ὀδεη δ] οννεά ἰο βἰίδηἀά. Α Ἵοοῃ- 

ἴογπιβ ποσα οἰοβεὶν ἴο [86 Ηδῦγεν θδοδιβα ἰξ μᾶ5, οη {π6 ψΒΟΪΟ, 

186 Ὀεϊίος ἰοχί, ποῖ Ὀδοδιιϑε ἰξ 845 Ὀθθη τηδάς ἴο σοηΐοστῃ, ἤδθηςθ ἰΐ 

5βου α αἰ ννᾶγϑ Ὀς ρίνεη [ἢ ῥγείεγσεηςε ονοῦ Β, οἴμεγ ἰθβϑιϊηοην Ῥεΐπης 
εαυα]. ΤὨες Β μ5. ἔογ (Ἐ. ἰβ5 ἰῃ δβρεοῖδι)ν ροοσ σοπάϊποη. ΤΠΣ 
ΡΓΟΡΕΙ ΠΔΠ165 ἃγε οἰΐεη ἀατηασεα Ὀαγοηά τγεσοφῃἴοη, αἰ ορταρΐ68 

ΔΓ ΟὨΪΥ ἴοο σΠοπηοη, ἃηα Οπλβδίοη5 ὈΥ Βοπιοβοίοἰθυϊοη ἅγα νΟΕΓΥ 

ἐτεαυεηῖ. Βεα σοπιραγεὰ ψῖ [πΠ6 Α στοὺρ δηὰ νυ ίτὰ [μς ὅϑυτο- 
Ῥαϊεβιϊπίδη ἰγδαϊοη Β οἰΐθη ἐυγηΐβθβ ναί υδ0]6 δὰ ἰοτναγά τερδὶη- 

ἱῃρ (με οτὶρίηδὶ) τεπάδγίηρ, δυΐ 1{ ϑῃου ἃ ποῖ ὈῈ φυοίεά 45 ϑερίυδ- 

δἰλί οὐ ἐνθῆ 85 ἴῃς ατσϑεεῖς ἰοχῖ, δη 4}1] ἴοο σοσηίηοη ργδοῖςθ. Οδῃ- 

ΕΓΔ βρεακίηρ, θη (ῃ6 Α δηὰ Β γστοὺρβ ἀπά πε 1, γεοθηβίοῃ 
ἄστεα {Π6Ὺ Γυγηβἢ (Π6 οτρίπαὶ ασεεῖκ τεμάογίηρ, θὰ ᾿ἰ βοπιθιϊπλε5 

ΒΔΡΡΘΏΒ, Ἔβρεοῖδ!!ν ἴῃ ῬΓΌΡΟΓ πᾶπΊ65, [μα ποπα οὗ {688 ἄρτεὰὸ ἢ 
ἴῃς Μαβϑογεῖίς ἰαχὶ θη [Π6 Ἰἰδίίεῦ νγὰ5 ἀου11655 (Π6 ἰγαηϑιδίοσ᾽ 5 
οτίρίηαὶ, 41} ἰμ6 ασεεκ ἰεχίβ μανίηρ Ὀεοομις σογγυρίεά. 

Ιπ [ἴδε σοπηπιεπίδγυ ἴπε τοςεϊνεὰ Οτεςκ, ἑ.6., ([Π6 νεγβϑίοη οὗ ΤὨδθοδοιίοη, 

8458 Ὀδεη αυοϊεά 85 (ὁ ἀπά (με ϑεριυδρίπὶ (ἴῃ 2 (Ἡ. 35--36) 45 ὦ οὗ : ἘΞά. 
Οὐεμεγαν ϑρεακίηρσ, μεῃ ἴἢς τεδαϊης οὗ ςεγίδίη Οτεεὶς Μ85. 885 θδθῃ 
οἰϊεά, {πε86 δγεὲ τεραγάςεα δ5 γτεργεβθηϊίηρ ἴῃς ογίρί παὶ ασεεῖκ τεηάεγίηρ, 
Βεπος 8 νατγίδηι Ἡεῦγενν ἰεχί, Ὀυϊ ἔγεαυεπ ἃ ναγίαπὶ ατεεῖκ γεδαϊΐησ 
ἰουπά ἰπ ομὲ οἵ πογε Μ55. [85 Ὀεδθῃ ργεβεηϊθα τηεγεὶν Ὀδοδυβα ἰΐ ἰ8 οὗ 
Ῥοββϑίθὶ]ς σοσῖῃ. Βεη [μὲ οτἰσίπαὶ μ85 ὕδεη γεραίπεὰ ὈΥ ἃ σοπιρᾶγίϑοη 
οὗ οοττιρὶ τεδάϊηρβ, ἷἴὲ ἰβ εἰϊεὰ τ δη αϑιογίςκ (ὦ 3). 

ΤῊΣ [ΑΤῚΝ ΝΈΒΒΙΟΝΘ.---ΤῊς ΟἹ 1,αἰΐη νεγϑίοη σου Ὀὲ οἵ 
βρεοῖδὶ νὰ ἴογ (6 οὐ ἰςΐδπιὶ οἱ ἴπ6 ἰεχί οἵ (μῃγοηίοϊθϑ, βίπος (86 
ϑαριυδρίηϊ, ἔγοπι ἡ ἰσὮ ἰἴ νγᾶ5 πιδάδ, ἢ85 ἀἰβαρρεαγεά ἴογ ἃ]}} ἐχοθρὶ 

{πε ἰαϑὲ ἔνγο σμαρίεγβ (υ. 5.)5. Ὁπίοτγιυηδίο! ν {π6 ΟἹὰ 1,Δτἰη [ἀγορά 

᾿|6 Ὀεϊΐεσ. Νὸο εχίδπι μβ. σοηίδίῃϑ ΔΠΥ δχίεηϑίνα ροσγίίοῃ οἱ 
{πεθ6 Ῥόοῖβ, θὰΐ ἃ ὨυπΊθοῦ οἱ ἔγαρτηθηΐβ οη δ6 οὐ]]6ἀ ἔγομῃ ἴΠ6 

1,ἴϊη [δῖ Ποτβ, νμο χυοιεα εχίθπϑβίνεϊυ ἔγοτι (Βοση. ϑαρϑδιίίεσ (Βέδ]1- 
ΟΥ̓; δαςγογμ! Τα υογείοηος αἀπέμα, νο]. 1. 1741) ςοἸ]οοϊοά 

ἔτοτῃ ἴμ6ϑ86 ἃπα Μ5. βοιγοθϑ ἴῃς δῃοίεηϊ 1, ΐη νεσϑίοῃ οὗ (με ἴο]- 
Ἰονίης ΡῬᾶβϑαρβἝϑ: 1 (ἢ. 139 252. 84. 660 7χ91218. 32. 17}π|4 218. 118. 12. 

18. 1] 22.144 ,ϑν 2 (ἢ. 610-32. 1716}. 80. 128-166 153 1615}-Ὁ- 12. 7χ.0γχ8-1ὲ. 

ΒΡ 136. 1088. ΟΡ. 33. δ. .Σ] 4116. 176. 2410} 270. Φ. 14:16. 320. 2] 26165-1» 
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20" 325,5. 56.33.5. ὙΏΕΒ6 ΘΧΟΕΙΡί5, μούνενεσ, πυϑὲ 6 σοπηρατοὰ 
ΜΓ πλογα τεσεπὶ δαϊτἰοη 5 οὗ (ῃς 1,δἰΐπ [αἴμογα θοΐοσε ΠῈῪ σδῃ ΡῈ 

ἰτυδίεά, [π (πε οα8ε οἵ τ Εϑα. νγὲ ᾶσγὲ δείίεσ οἱὅ, (μ6 ΟἹὰ 1,δίη βείῃν 

Ρτεβεσνϑά ἴῃ ἴἢτεα Μ585. (Ραγὶβ Μ5. Β[0]. Ναί. 1αΐϊ. σσσ, [ῃς Μδάτίά 
Μ5. Ε. ΒΕ. 8, ἀπά ἃ Ιοοᾶ Μ5., ο΄. ϑινείε, Ζηγοάμοιἑοη, ». 95). ΤῊ Ϊ5 

νογβίοῃ ἰβ οἵ βοπῖθ νϑ]6 [ογ τεοονθγίηρ ἴῃ ϑυτο- Ρα]βδι ἴδῃ {γὰ- 
ἀἰτίοη οὗ με ϑεριυδρίπί. 

ΤΕ 1, διίῃ νεγβίοη οὗ Τεγοσηβ, σοπηπ ΟΠ] ς“Δ]16ἃ [μ6 Νυ]ραίο, τνὰ8 

8 ΠΕ ἰΓδηϑἰαἰίοη πηδάς ἔγοσῃ (με βίαπαδσγὰ Ηρθῦτεον τοχὶ οὗ ([μῈ ἐπα 
οὗ [Π6 ἰουτίῃ σδηζυτΥ Α.Ὁ., δπὰ ἱπάδρεπάεηὶ οὗ (με ϑεριπᾶρὶπί. [15 
ἰδίε οτὶ σίπ ἀείγας(5 ἔγοπι ἰ[5 οσεἰςα] να]το ἴογ ἰεχίσδὶ ρυγροϑεβ. ΒΥ 

οοπιρᾶτίηρ ἰξ ἢ [86 Τποοάοιίίοη Οτεεκ ἰξ ἔγεαυθη!ν αἱ ἀ5 ἰη τμ6 
ΓΕΠΊΟΥΔ] οὗ σοττυρίοη5 ΜΨὨΪΟὮ πλδὰς {πεὶγ γᾶν ἱπίο ἴῃς Ηδῦτεν ἰοχὶ 

δὶ ἃ ςοπῃηραγαίίνεϊγ ἰαίε ἀαῖθ. [115 οἈίεξ να]υς, ποψανεσ, 1165 ἰῃ [86 

ΤΟΆΪτα οὗ ἱπίεγργείδίίοη, ψβθγα ἰΐ ΒΌΡΡΙΪε5 δῇ βαγν τεπμάοτίηρ οὗ 
[ἢς σοηϑοηδηΐαὶ Ηδσρτεν ἰεχὶ ἴοσ (ΠῈ ποδὶ ραγίὶ 85 ἰΐ πον βίδπαϑβ, 

ψνἰ ἢ 15. οΐθῃ βιρασίοῦ ἴο {Π6 τηοάεγῃ ἱπβυθησεά ὈΥῪ Μαββογείίς 
ἰτδάϊίοη. 

ΤῊΕ 5ΎΒΙΑΟ ΨΈΒΒΙΟΝΒ.--- ΤΏ ἢγϑὶ ϑυτίας ἰγδηβδίίοη οἵ Ὁβσου- 

ἰς 65 5 πον ἃ ρϑτί οἵ ἴῃς Ῥεϑβῃϊίο, θὰΐ οὐ ρίμα!ν ΟΠ γοηὶς]εϑ τνᾶ8 ποί 

τεςεἰνεά ἱπίο (μ6 δγτίδς σδηοη. ἱπάεεά, νῃεη [με ὈΟΟΪ τνᾶ8 5ι}Ὁ- 
Βεα θην ἰγηβ᾽αιδα ἰἰ αἰ ά ηοΐ πχοϑεῖ ἢ ρΈπεγα] δοσερίδηςθ. ΤΙ 8 
ϑγγίας νευβίομ βθ} 5 ἴὸ πᾶν θθθῃ (86 ψοτκ οἵ [ἐν οἵ Εάἄεβ88. 
ΏΠΕ ἴῃ πιοβὲ ΟἹ Τεβιδπηεηΐὶ θοο5 (με Ῥεβῖο [0]}ονν5 ἴμῈ Ηδς- 
Ῥγεν ἰεχί [ἘΠ Π}]}Ὺ ἀπά Ἔνεη ᾿Ἰτ γα ]ν, τυ Πογα δηα ἴμδσα Ἔεχίθηϑίνα 

ἰηθμποποα ἔγομι (6 ϑερίυδρίηϊ, ΟΒγοπίςο 65 ϑἰδη 5 δος 85 ἴῃς ἰγδη8- 
Ιδἰίοῃ οὗ ἃ πιοσὲ 1 5} Ταγσιιπλ ἀπ α ἐχ 158 41} (μ6 ἔδυ 15 τ] ἢ 

τχΐρῃς ὈςῈ οχρεοιεα ἔγοπι βυςἢ οτρίηῃ. Οπα οὗ [8 πιοβί βισι Κίησ 
ΠΒασγδοίοσίβεϊςβ ἰ5 Του ἰη (με ἕαςϊ [π4ἰ ἴῃς ἰεχί μ85 νεῦγ ἔγεαιθηι} ν 

Ῥδθῃ σοῃίοιτηθα ἰο {πε ἰεχὶ οὗ ϑαιλιοὶ δηα Κίηρβ. ΤὨΪβ ἰ5 δβνθῇ 

ἔγις οὗ εχίεηἀεα ραϑβᾶρεϑ, ἃ58 ὙΏΘΙΘ τ Κ. 1235.39 (0]οννεαὰ Ὀγ τ Κὶ. 
14'-" ἅ16 ϑυθβιϊυἱοὰ ἴογ 2 (ἢ. 11.12.5, Τῆς βυθϑιαΐα μ85 (Π6 

Δυϊμο συ οὗ ἴῃς Ῥεβὶ Μ55. ἀπά πηιβὶ ὈῈ δοςερίεα ἃ5 ἴῃ8 οτἱρίπδὶ 
ϑγτίδς ἱαχί, ἐ.6., [Π6 οτρὶπ8] (γα πϑἰδῖοτβ παά {πε ἰεχὶ οἱ 5.-Κ. Ὀεΐοσγε 

1Π6πὶ. Νυπηογοιιβ οἵἴποσ ἰηβίδησεβ τλὶρῃς Ὀὲ οεἰϊεὰ ψΏογα [Π6 ἰοχὶ 

ἀζτοοβ τὶ ἢ 5.-Κ. δραϊηϑί ΟἩ. ἴῃ  Βοἢ ΜῈ ΠΛΔΥ ῬΟΒ5655 ἴῃ ογὶρίπ αὶ 
ϑγτγίας ἰαχί, θὰΐ ιῃογα 115 ( βίο ηΥ 8 Δ βο αἰ εἰν γοσ ἢ ]6 58 ἴοσ (μα 
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οὐ οῖβπι οὗ ἰδ Ηδεδῦγεν ἰαχί. ϑίπος ἴῃεσα οἂῃ Ὀ6 πὸ ἀουδί (παῖ 
οἰἴμεγ [86 ἰγαηβίδίοσγθ, Οὐ ρεγῆδρϑ βοπλα ἰδίεσ ςοργἰϑί, γε θην 
ςοπέίογτηεα (Ὠτοηίο]ε5 ἴο 115 ϑουγοοϑ, ἴῃς Ῥεβῃϊίο (42) »α.} πξυεν δὲ 

οἰδοά ἦπ σμεῤῥογί οΥὙἩ γεασδέηρς οὐ 5.-Κ. ας ογὶρίπαὶ ἦπ Οπγομίοϊες. 

ΤῊΪΚ ἔδεϊ, ἰορείμεγ τ [μὲ Τμαγαοίεσ οὗ [15 οτρίῃ, πιᾶκεβ [86 

Ῥεβμῖίο ἰοχὶ οἵ ΟΒγοηΐςοῖεβ ργαςιςα!ν νοτί ] 688 ἴοσ οτἰςαὶ ρυγ- 

Ροβεβ. ΕῸγ ἀϊβοιιβδίοῃ, 5β8εῈὲ Εγάῃηκεὶ, "ΡΤ. τ870, ΡΡ. ςοῦ . 
Τῆς Ῥεβῃίϊίο ἰοχί οἵ (μσοηίο εβ 15 ἀν] 0] 6 ἱπ ἃ πυπιθοσ οὗ οδἀϊ- 

ἔοῃβ, θυΐ 81} σο Ῥδςκ ἰο ἴπε Ῥαγὶβ Ῥοϊγυρίοί οἵ τόφς. Τῆε 1,οηάοη 
Ῥοϊγρίοι (ΝΥ ΔΙ ἰοῃ 5), ρυ ] 56 5Ποσυ δἴζεσ, τγεργοάιιοθϑ (86 Ῥαγίβ 

ἰεχὶ πὶϊπουΐ σβαηρο. Τα ἢγβί εαἰτίοη τνα5 ῥτίηἰθα ἔγοπὶ ἃ ΕΣ 
ΡΟΟΓ ΜΒ., “ϑυτ. 6᾽᾽ οὗ ἴδε ΒΙδ᾽οίπδαᾳις Ναίΐοηαϊθ. ἘδοθηΕῪ 

. Ε. Βαγμα5 μ88 μι ]15μεὰ (Πς νατίδηϊ τεδάϊηρϑβ οὗ [πε Μ55. ἃνδὶ]- 
806 ἰο-ἄδγ, δηὰ οὗ {πε ῥυγἱηίβα βἀϊίοηβ (45 4 ῤῥαγαμες Ογἠσμδ ἰο 
ΟἸγομίοϊος ἐμ ἐμ6 Ῥεσ δα Υ᾽ εγοίοη, 1807). ΜΝ Ιἰοῃ᾽ 5 δἀὐϊίοῃ οογ- 

τεοϊεά ὈγῪ {Π|5 ἀρραγϑδίιι5 ἔτη ΐβηοβ ἃ σοοὰ Ῥεϑῃϊίο ἰεχί. 
ΤΙΣ ϑυγτίας νεγβίοη οἱ Ῥαὺὶ οὗ ΤῸ }]ὰ ννᾶ5 πιδᾶάς ἰῃ 6τ6-) Α.Ὁ., 

ἴτοιῃ ἃ ατεεκ μ8. υἱτηδίεϊγ ἀεγίνεά ἔτοπι ἴῃς ϑερίπαρίηϊ ςο]- 

ὑπηη οἵ Οτρεη 5 Ηἐχαρία. ΤῊΪ5 νν85 ἢγϑί 846 Κηονπὶ ἴο Εὐτορα 
ΒΥ Απάτεαβ Μαβίυβ, ῃο ἀϊδὰ ἴῃ 1573, πὰ δε μαὰ ἃ μ5. ψῃ οὶ, 

τ οἴμεσ ὈΟΟΚΒ5, σοπιαἰποα (Ὠγοηίΐο θβ, θὰ (15 ἢ85 ἀἰδαρρϑαγεά. 

Τῆς Βεβῃ Μυϑβδυμη ρόββϑοββοβ ἃ οδίεηα (Αἀά. 12,168) ςοηίδἰη- 
ἷην ἱτασταθεηῖϊβ οἵ ΟὨγοηΐοϊεβ δηὰ (δε Βοοκβ οἵ Εϑαγαβ. ΤὨθ 

ἔγαστηθηΐβ οἵ ΟΒγοηΐοϊεβ ἃστὲ ἴουμά οἡ ΕῸ]]. ςγατόοα (πι. 
ηρδι, (αἱ. οἵἨἩ 5γ᾽ν. Μ.55. ἐπ Βρὴβ. Μω5. Ῥατὶ 11. Ρ. 905), 7υ5ί 
Ρυδ δηθὰ ὉγῪ σνγηη (Κοριπαμίς οὐ ἐμὲ 1αἰον ϑγγίας Υ ἐγσίοΉ5 
οἵ ἐλμε Βίδίε, τφορ, Ῥατὶ Π1. ρρ. ς--τῦ}. Ὑὴδ ρογίίοηβ οὗ τ ἔβα. 
δηά Νβ. ψψεσα ρυ  ] ϑμοὰ Ὀγ Τοττεν (.4..5.. Οεῖ. τροό, ρρ. 69-74), 
δυΐϊ [86 Μ5. σοπίδίηβ ποίμίηρ οὗ τ Εβά. σὕ. Τῇδ ϑυτο- δχαρίαγ 
ἰεχί οἱ τ Εϑά., βονγενεσ, ἰβ ἰουηαὰ εἰβενῆοσε ἀμὰ 85 θθθη ρυῦ- 

ΙΙβῃδὰ ὈγῪ Τιαρᾶτάς (1ἰδγὶ νείογὶς ἰσείαηιενμἑ ἀῤοογγμὴ σγρίασε), 
Βεοῆσα ψ ἢδνε ἰΐ8 (ἘβΕΠΊΟΩΥ οΓ (86 ΤΕΟΟΝΕΙῪ οἱ (6 οτίζί πὶ 
ϑερ(παρίηξϊ ἰεχὶ οἱ 2 (ἢ. 3ς, 36 (1 Εβά. 1). 

ΤῊΕΞ ΑΒΑΒΙΟ ΨΈΒΒΙΟΝ.-ΤῊς Αγαθῖὶς νεγβίοη οἵ (ῃγοηίς]θβ 8 
ἀν. 18 ]6 ἰῃ ῥσγἰ πιθά ἔογμ ἴῃ [ῃ6 Ῥδγὶϑ δηὰ 1,οηάοη Ῥοϊυρίοίϑβ (υ. 5.), 

Ὀυϊ [5 οὗ ΠΠ{π|6 ΟΥ ΠΟ οτ ἶσα] ναϊυθ. [{ 5 ἴδ σεπηονεά ἔτγομι [με οσὶ- 
ἰῃ4) Ηεῦγενν, δῃὰ 85 ἃ (τα ῃϑἰδίϊοῃ οὗ (ῃς Ῥεβαϊίο ἱεχὶ (ο΄. Βυτγκῖ, 
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28. 1. Ῥ. 137) 5 πρὶν ἀυρ!ςαῖεβ (Π6 ἰεβι πον οὗ ἱπαὶ ὑποοχίδίη 

νεγϑίοῃ (υ. 5.). 

ΤῊΣ ΕΤΉΙΟΡΙΟ ΨΈΕΒΒΙΟΝ.---ΤῊς ΒοΟΙκ5 οἵ (Πγοηΐοϊεθ ἅγα ποί 
εχίδηΐ ἰῃ (Πς ΕἸ ορὶς νεγβίοη, νος, πόψανεσ, ἀοαϑ σοηίδίη {πὰ 

θγϑὶ Βοοκ οἱ Εβάγαβ. ΤῊΪβ ἰ5 οἵ να]ὰς ἴοσ τεραϊπίηρ ἴῃς Ἐργρίίδῃ 
τεσθηβίοη οἵ ἱμᾶὶ ρογίίοῃ οἱ {πὸ ϑεριπδρίπὶ (ν. 5.). 

ΤΕ ΤΑβοῦμ.---ΤῊε Αγαπηδὶς ρᾶσγαρῆγαϑο οἱ (ῃσοηίς]θ5, {κὸ τΠ6 
Ταγρυτῃ5 οἵ [με οἴπεῦ θοΟΚΒ5 οἱ ἰὰς Ἡδρίορταρμα, ἤενεῦ δα οἰῇςοϊ αὶ 

βἰσῃϊβσοδῃοα δηα ννᾶ5 ἃ σοτῃπιθηίαγυ σγαῖῃεσ (ἤδη ἃ ἰγαηϑίαιίοῃ. [{ 

νγἃ5 τηδάς ἔσγοπὶ ΟἿἿΓ Μαββογείίς ἰεχί δηα ρόϑβθβϑεβθ {Π{||ὲῚ οὐ ἶσα] 

ναῖυε. Τα ἰεχὶ νγ85 βγϑῖ ρυ Ὁ] 15ῃθα Ὁγ Μαιηϊα5 ΕΠ βατίο ἢ Βοοκ 
ἔτοπι δὴ Εσίατγί Μ5. ἰη τόϑο πὰ 1683. [,δἱεγ (1715) Πανία ΜΝ Κίῃ5 

Ρυθ 5ηδά (με Αγαγηδὶς ἰεχὶ ἔγομι ἃ Μ5. ἰπ ἴῃς Ὁδιωθγίάσε ΓἰΌΓΑΓῪ 
ἢ ἃ ΡΑΓΆ]16] 1, δι ἰΓαηβιαἰϊίοη (Ραγαῤἠγασὶς Ο αϊἀαῖσα ἐπ 1 ἑδγμην 

ῥγίογοη οἱ ῥοσίογίογονι ΟἸιγοπίσογμι). Τὶ ψὰ5 αἰ5οὸ ρυ] 5μθα ΌῪ 

1 ράτάε ἴῃ μἰ5 Παρίοργαῤπα ΟΠαϊάαΐοε, 1,εἰρΖὶς, 1873. Εογ ἃ ἔ0}} 
αἰϑευβδβίοῃ 5δεὲῈὲ ΚΟΉΪΕΣ πὰ Ἐοβοηρεγρ, θας Ταγριρ ἀον Οἠγοπὶξ, 
ἴῃ ὕωά. ΖεϊδονἽΠ, 1870, ΡΡ. 72 .77.»ὄ 135 77.» 263 7. 

δ9. ΤΗΕ ΒΙΟΗΕΒ ΟΕΒΙΤΙΟΙΘΜ ΑΝῸ ΜΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

ΤῊ ΒοΟΚΘΒ οἵ Ομγοηίοϊεϑ, ἰγοπ {πεῖ γ Βα ρρ]οπιθηΐδγυ δηὰ, [σου ἢ 

τμεὶγ σεπεδϊορίςαὶ πηδίεγίαὶ, {πεῖ ἀπεάϊγίηρ σμαγαςίεγ, πᾶνα ΠΟνῈΓ 

Βεθῃ ἃ ἑανουτί[ε βε[ἃ οὗ βιμἀγ δηά ἱπνεβιψαϊίοη, ἤθποε {Πεὶγ ᾿ἰτεγα- 

᾿ ἴαγε [85 αἰνγᾶγϑθ Ὀθδη τγεϊαινεὶν πιεᾶστο. Τῆς ὈΟΟΚΒ 4150, ἰῃ {Πεὶγ 

γδγιδίίοηβ ἰγοτὰ ἴῃ οΟἴπεσ σαποπίὶςδὶ τσὶ ἰπρ8, ργοβεηϊθα ἴο θαυ 
βίιυἀδηῖβ ρεου αγ αἰ Πσυ 165. 7 εν ϑἢ ΒΟ  ἀγϑ ἰῃ [με ρεγοά οἵ {π6 

Ταϊπιυὰ τεραγάεά [Π6πὶ ἢ βαβρίοίοη, δηα Ἰαῖοσ βἤγαπκ ἔσο (Π6 

ΤΆΔΩΥ ὈΓΟΌΪΕπι5. ΜΒ ΐ ἢ {πεῖν σεπθδὶορίεβ ργεϑεηίεα (ΣΕ. ΙΝ. Ρ. όο; 

Ε. δίπιοη, ΗΠ 5 ,. Ονὰ. ἀμ . Τεσί. 1. 1Ν.). 7εγοπια, οἡ (6 οἴ οῦ 

Βαηά, ννὰβ οχίγαναρδαηϊ ἴῃ {Ππεῖὶγ να]ιιδίίοη, ἀεοϊατίηνσ, “Ηε ψῃῸ 

{ΠΠ|κ15 Ὠἰπηβο  δοχυδίηϊοα ἢ ἴ[Π6 βαογθα τυτρθ ἃπα ἀοε5 ποῖ 
Κπον {Π656 ὈΟΟΪΚ5 ΟὨΪγ ἀεοεῖνεϑ Πίπλ56 1) (Ερῤὶοί. αὦ Ῥαιμίίηπμρι ἀδ 
διμάϊο δογὶῥίμγαγιρη). Απαὰ ἀραίη, ““Α]1 Κπον]εᾶρε οἵ {πε ϑ.ῖρ- 
ἴαχε ἰ5 σοηϊδἰηδα ἴῃ ἴπε86 ὈοοΚβ᾽ (Ῥγαΐ. ἐπ ἰόν. Ῥαγαϊρ., Ἐρίει. 

σά Τοροηδηι). ΤῊΪβ να] αδίίοη τεϑίθα, μοόνγανοσ, ψίμουΐ ἀουδὲ 

ὉΡοη δὴ δ] Ἔροσγίςαὶ ἱπίεγργείδίϊοη ἀπ ποῖ ἀροη ΔΠΥ Δρργεῃβηβίοη 

οἵ [πε γεὰ] σῃαγδοίορ οὗ ἱ ἃπὰ 2 (Ὁ. Νὸο οπὲξ 566ΠῚ5 ἴο ἤᾶνε ἴοϊ- 
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Ἰοννδα 7εγοηα ἰῃ .ΐ8. εϑιἱπιδίθ, δὰ ψὮ}]Ὲ (Π6 ὈΟΟΚΒ ψετα ρθη- 
ΟΥΑΙ νἱπαϊςαιθα Ὀγ πὸ ἴεν 7ενϑῃ δηα (γί ϑεϊδη ϑοῃοϊαῦβ 80 

ςοιητηδηϊθα Ὡροη ἵπεῖῃ [Πγουρῇ [Π6 ζθπεγαὶ αδβϑεγίίοῃ ἰμδὶ ἰοὺ γεϑίοά 

ὉΡοῚ δυϊμεηίϊς βουγοθβ δηὰ Ὀγ Ἔχραἰηΐην ἀνγαὺ 841}1} Δρρεάγδῃςββ οἵ 

ΕΙΤΟΓ, γαῖ δὶ ἴπ6 βᾶτηδ {{π|6 (Βεὶγ ἀἰβοσερδηςίεϑ νοσα πιδᾶς (6 8515 
οἵ ἀὐζυμηεηῖβ ἀραϊηϑίὶ [ἢ δυι μοῦ οὗ (με βδογβά ϑογίρίυγεβ (ς 

(αϊπιεί, Οονηηι. ἐπ . ΤΟ ΤΝ. Ρ. 51το)ὴ. (ϑρίμοζα μὰ τ ἀϊουϊεὰ (ῃς 

ἃἰιεπιρίβ οὗ εν ἰϑἢ ϑομο]αγβ ἴο τεπῖονα ἴῃς ἀἰβογαρδηςοῖεβ θαίνγθθῃ 

ἴῃς παιταίϊίνεβ οἵ ΓὉῃγοπίς!εβ ἃηα (ῃοϑ86 οἵ [με δαυ!οῦ ὈοΟΚ5 δηά εχ- 

Ρτγεββθὰ ἷ8 οπάογ ἐμαὶ ἴΠον Πδα δε τεοεῖνεα ἱπίο ἰμ6 ϑβδογεὰ 
Οδῆοη ὈΥ ἴμοϑὲ ψ0 τγε)εοϊβά ἰῃς Αροοσυρῇαὶ θοοκβ, Τγας. Το. 
ῬΡοϊμϊοὶ, ες. ἰχ. ἀπά χ.) 

α. Ε. Οεάογ ἰῃ ᾿ἰ5 γεὶς ὕὐπογομομμηρεη δον εἰὴρε Βίοδον 
ἄἀδς Α. Τ. (1771) 5ροΐε οὗ {πϑῖγ τηδην σοττυρίίοηϑ (Κα.). Βαϊ ἴοτ 

το] οὐ ἰοἰϑτη δηἃ ἃ ψνοσίῃγυ ἐχρ[δηδίϊοῃ ννε θεσίη πδίυγα! ]ν ἢ [86 

ἰηἰτοἀυςοη οὗ Εἰσμβοσα (178ο0-1782, 32Ζτὰ εἀ. 1803). ΕἸΓΒΒΟΤῃ 

ψεηΐ Ὀεγοηά (ἢ6 5βίγωρ!ε βϑϑεγίίοη οἵ (ῃς (μγοηίο!εγβ θεὲ οὗ δὺυ- 
τεμεῖς δηὰ το] 80 ]6 βουγοαθ ἴο ἃ ἴβΘΟΥ Ὡροὴ ΜὨΙΟΒ ἰΠ6 νατῖα- 
[ἰοῃβ ἀπὰ δρτεοπιεηΐβ ρεϊννθεη ΟΠγοηΐο ε5 δηὰ ἰμ6 δα! εῦ ὈΟΟΚΒ5 

ταῖρῃῖ θῈ ἐχρὶαἰηθά. ἴῃ τεψασγὰ ἴο [86 ρεπεαϊορίεϑ ῃς γεσορηϊβοα 

1ῃδἱὲ τῃ6 ΟὨτοηΐοϊοσ ἄγαν ἔσομαι Ὧμ6 δι! ογ οδηοηΐοδὶ Ὀοοῖκ5, Ὀθυΐ 

δίοηρ νὴ τΠοῖὰ μα με ἰΒαΐ ἢς δα δοςεββ ἴο σερίβίοβ σαγεία ἷν 

Κερὲὶ ὈῪ ἴῃ6 1,ενίϊεβ ἀπ ῥγεϑεγσνθά ἱπ ἴῃ Τεπρὶε, βεσνίηρ 85 
Π{|π|5 ἴο ἱπμεγϊίδηςεβ. ὙὭεβα γεριβϑίεσβ, βυὈ)εοὶ ἴο σΟργ βίβ᾽ πγ15- 
ἴδ Κε5, ψεσε ῃοί δἰνψαγβ τερεδίθα ἴῃ {Πεὶγ σοπιρ]εία ἔογπὶ ἃ ἃ ΠΊΔΗΥ 
Ρεαϊΐστεεβ ψετε δυγἀρθά, πεηςς {Π6 ρεηθϑιορίοαὶ ναγί δι οῃ5 ἰῃ τ ἢ. 

Τῆς Ρα5ὶ5 οἱ [με ΟΒγοηΐο εγ᾽5 ἀεβοσρίίοη οἱ Πανὶ δηα ϑοϊοπιοῃ 

85 8η οἷά ΠΠξ6 οἵ ἴῇοβϑε ἴγνο πο  σ ἢ 5, αἷϑὸ ἰῃ6 θ455 οἵ [Π6 Πδῖτὰ- 

εἶνοϑ ἰῃ 1 δηἀ 2 5. δηά τ Κι, νης ἢ ἰῃ (Π6 σουγδο οὗ ἰγδηβῃ  βϑῖο ἢ 

{χουν τηΔηΥ Ππαπα5 Πδα Ξυβεγεά τηδην σἤδηρεβ, δηὰ ἴῃ νῃὶςἢ [Πὰς 

ΕἸ γοηΐςϊθσ 415ο τηδᾶβ σῆδηρεϑ, βδυς ἢ 85 8ἰ5 ἱπίγοάυοσίίοῃ οὗ ϑαΐδῃ, 

ἴῃς Κιίπα! Π πρ οἱ βδογίθοεβ ΌῪ ἔτε, εἴς.; α͵5ὸ ἔγοπι ἰἰβίογὶς σεοοσάϑ 
1ῃς ΟΒγοηίοϊεσ ππεπεοηθβα ἴῃς ἰ5ῖ8 οἵ [ῃ6 ῥγίδβδίβ δηὰ 1,εν 68, ἴῃ 6 

ςοηί υζίοηβ ἴογ ἴ6 ΤοΏρΙς, δηα οἴπεγ [πη ρ5 οἱ ἃ 5ἰ πιῖϊαγ ἡδίυτα. 
ΤΕ νϑγίουβ ψνοσκϑ οἰϊθαὰ Ὀγ (Π6 ΟΒτομίοΪοΓ βυοῇ 85 “ἴπε ννογὰβ οὗ 

ϑβεπιδίδῃ {πε Ρτορμεὶ δηά [44ο με 5εεγ᾽" (2 (ΓΒ. 125), “τὰς Μ|ΙΑα- 
ΤαΞἢ οὗ [Π6 ρσορμεῖ [40 (2 (Β. 135), “1πὲ νογάβ οἱ [εΒ} (2 (Β. 
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205), [86 ψυτιἰηρ οὗ “156ἰδῃ [με βοὴ οἵ Απιοζ᾽" (2 (Ἡ. 265), δῃὰ {πε 
ΜΟΙΚΒ τηδηςοηδα ἰῃ 2 (Ἡ. 3253 331{., ΕἸΞΒΒοΟΤΩ τεραγάβά 85 ἀϊ5- 

ποὶ ν τί η 95 οὗ οοῃίειρογαδσίεβ οἱ 15γ86}᾽58 Κίηρβ, πον ἰοβί; ψ1}6 
[86 ΜΙάγαβῃ οἵ ἰῃς Βοοκ οἱ Κίπρβ δπά ἴῃ Βοοῖ οἵ (με Κίῃρϑβ οἵ 
7υάδῃ δῃὰ [5γϑεὶ] (2 (}. 2: 271 28" 3551 264) δῃὰ ἴῃ6 Βοοῖ. οἵ πε 
Κίηρβ οἵ Ι5γϑεὶ (2 Ὁ. 2ο") ψΈσα βεοοηάδγυ ψόσκϑ; (6 ἰαϑὶ ἵντὸ 

Ῥεΐῃᾷ οπε δπά ἰδ βᾶπι6ὲ ψοσκ δηὰ ἰἀεπίίοα! τ ἢ με ΒΟΟΚ οὗ {86 
ΟΒγοηίς]εϑβ οὗ ἴμε Κίηρϑβ οἵ Τυ 648 οἰϊεά ἰῃ τ δηὰ 2 Κὶ. (έρ." 11. 596). 
Εἰςσθμοση Βε]α βἰγοηρὶν ἴο [με το Δ} ὴ οὗ τ ἀπὰ 2 (Π!., ονἱπρ ἴο ἐδ 
οδγείυ! υ1968 οὗ Ὠἰδίογίςαὶ βουγοαβ ΟΥ̓ ἴπ6 δυίδβογ. 

ὙΠ 5 τεργεβϑεπίδίϊννα νον οὗ ΕἸσμμοση νγὰ5 ΘΠΔΓΡΙΥ οΥἰ ἰςϑθά ὈῪ 
θε εῖίε (ἰπ μῖ5 Βεϊγᾶρε τμγ Εἰμίείίμηρ, τ8ο6). ἩἨς, ὈῪ οοτα- 
Ρᾶτίβου, βΒβονεά (μὲ ΕἸσΒΠοση 5 βυρροβίοη οὗ [86 (Ὠτγοηίςο!οτ᾿ 5 

56 οὗ (Πε υπάεγγίηρ ϑουγοαβ οὗ 1 δηὰ 2 5. δῃηᾶ 1 δηὰ 2 Κ. ννᾶβ 

τυπίεηδθ]α. Νὸ τεᾶὶ ονϊάεποα νγ85 ργεβεηὶ (δὶ θοῖῃ ἐμ6 δυΐδβοτγβ οἵ 
τὴς ςἀποηΐςαὶ ῬοΟΚΒ δηὰ ἴῃ (Ὠγοηίοοσ δα ἄγαν {μεὶγ πηδίοσίαὶ 

ἔτοτῃ {πε βᾶπηθ βϑοῦγοθ; Ρυΐ ἔδ᾽ πῖοσὰ {Πκεὶγ 411} σοπηπιοη ρᾶβϑαᾶζεβ 
ψοτα ἀὰδ ἰο [Π6 δὲ Ὀγ ἴδ ΟΒγοηίοϊοσ οὗ [ῃ6 οδποηΐςαὶ θοοκβ. Ἀςὲ 

γνεῖίε (Πεῃ ἐχαπιίηθα [86 νατίδίϊοπβ Ὀεΐνγεθη τς πτὶ πη ρβ δηά ἢς 

βΒῃοναά μδὲ [Ββτουρ [86 ΟὨγοηΐο]ογ σάτα πηδτῖκ5 οἱ ἢΐ5 1αΐβ ρετίοά, 
ΒΙΟΥΘΏΙΪΥ ΟΥ σᾶγα 885 τσ  ηρ, σου ιβίοηβ ἀπα δ] ἰεγαϊίοῃβ οἵ πχδβδῃ- 
ἷἱπῷ, δπὰ {παῖ ἷ5 δα 05 εσα τηλγκοα ὈΥ ἃ ῥργεΐθγεηςς ἔοσ ἴΠ6 
ΠΟΠΟΕΓΏ5 οὗ ἴμ6 1,Ἔν]ῖθθ, ἃ ἰονε οὗ τῃδγνεὶβ, δροϊορίεβ. δηὰ ῥτεῖ- 

δγεῆςε ἔογ Γἀδῃ ἀπά παίτοα οὗ Ιβγδεὶ, δηα βγη 6} 9 ῃτηθη 5 οὗ [86 
Βιἰϑίοσυ οἵ Τυάδῃ. ΤὨυ5 [Π6 ὑπγο δ 1 γ οἵἱἨ ἴῃς ΟὨγοηΐοῖοσ ττὰ8 
Δουπάδηον 5μόνη. 

Οἵ ἰδ6 Ομγοηίο!εγβ βουγοεβ ᾿ς είς τηδάς 1{{||6. ““ϑενεγαὶ 
ντὶεΓ5,᾽ ἢ6 5614, ““ταῖρμς μανο (Δ Κϑη ραζί ἰῃ ργοάυοίηρ οὐ ργεϑεηὶ 
ΟἸΒτγοηΐίοϊεβε Νηο ψ1}} σοπίεηά ἀρουΐ ἴδ Ὁ Βυϊ 85 (Π6 ᾿νοσὶς 1165 
Ῥείοτε 5 ἰξ 15 δ γεὶγ οἵ πα σμαγδοίεγ ἀπ οπς ἱπαϊν ἀν} δηὰ 
10. πιᾶγ θεὲ ἀϑϑίρηιθα ἴο οηβ δυΐίμογ᾽᾽ (Βεϊγἄρε, Ρ. 61). ὙὨῈ αυδ5- 
οη οὗ (με τε! δ Ὁ 1 γ οἵ τπ6 ΟΠγοηΐοΙεσ τγᾶϑ Ἰάσρεὶγ θουπά ὑρ ἰη [μαὶ 
οἵ ἴα Ῥεπίαϊουςἢ, δηὰ οἵ (6 φεμογαὶ νον οὗ [6 ΟἹ Ταοβίδιηθηῖ 

ϑοπρίυγεβ. ϑοῆοϊαῦβ οὐ τὶ [οΓ5 οὗ ἃ 50-ς]] δὰ σδιἱοπ δ] βεὶς ἰεπά- 
ΘΠΟΥ αἰβραγασεά ἴμαθε θΟΟΚ5 ἀπά δοςερίθα (ες σοηῃοϊυβίοηβ οἵ ᾿ς 
Μεῖίε (ἃ ξοοὰ ἐχδιιρὶε ἰ8 βεεη ἴῃ Ε(. ᾽. Νεντωδηβ Η ἐσίονυ οἵ {3:6 
Ἡεὗνειυ Μοπαγολγ, 1847), Μ 16 οα [μ6 οἴμεῖ Ββηἀ ςοῃϑεγναδίἶνε οσ 
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οτίποάοχ βοϊιοΐδγα μεϊά ἴῃς ρεμεγαὶ νίενν οἵ Εἰσββοσῃ ἴῃ τεραγὰ ἴἰο 
ΒΟΌΓΟΕΒ δηὰ ἀείεηπαοά (ἢς (τυβυνοσι 655 οἱ τ ἀπὰ 2 (Β. [βσουρῃ- 
οὐ. Ἐνεῃ ὑροη (Βοβ6 οἱ ἃ ἔγεεσ ἰεηάεπου, θεὲ δ εἰῖε 5 νοσκ πιδάβ 
1ε55 οἵ δη ἱπηρτγεβϑίοη [Βδὴ πηῖσῃὶ μᾶνε θεθη ὄχρεοϊθα. Βεσγιμοϊεῖ, 
ψ}Ο νγᾶβ ΝΠ ρ ἴο δοςερί ε δ εἰ(ε᾽5 Ιονν εϑιϊπιαίς οἱ ἴῃ Ὠἰβίογίςδὶ 
σνογῖἢ οὗ (Ὠγοηίο]ε5 (Εὐηὶ. 111. Ρ. 983), ἀγρυξὰ ἴῃ θὲ δ] οὗ [Π6 88 

οὗ ςοπηίοῃ ϑοῦυγοαβ ΟΥ̓ ἴῃς νυτϊίεῖβ οἱ Κίηρβ ἀπά (Ὠγοηίοεϑ. 

Ἐν δ]ὰ αἰϑο, ψῇο πᾷ ἃ οἰεᾶγ σοποερίίοη οὗ ἴῃ ψεπεγαὶ σμαγδςίεγ οὗ 
ἴδε ὈοΟΚ5, 511} ἴῃ ᾿ἷβ Ηἰϑίοσυ υϑεὰ (ἢεπὶ ἃ5 ἃ ϑουζοε οἵ ἰπζοστηδίίοη 
ὙΘΙῪ ΠΟΔΙΪΥ ὉΡΟῊ ἃ ρᾶγ ψῖ ἴῃς οἴμεῖ ΟἹα Τεβίδιηεηί θοοκβ. ὙΠ 

νίενν ἴῃ σεηογαὶ τνᾶ5 [μαι (ῃς (Ὠχοηίο]οσ, ΨὮ]]6 οἔΐθη ἰηἰγοάυοίηρ (Β6 
ποίίοῃϑ οὗ Πἰβ ονγῃ ἃξε, γεῖ σαγε} }γ [ΓΟ] οννοὰ ἢ5 βουγοθβ, ΨὨ ΟΝ, 
του ποτε ἔγεα πα Βοῃ]εῖίς [μδη {πῈ οΟἱάογ σδηοηΐοδὶ ὈοΟΪκ5 ἴῃ 

1Πεὲγ ἰγεαϊγηεηϊ οὗ Ὠἰβίογυ, γεῖ ΨΈΓΕ ΒΟΔΓΟΕΪΥ ἰηζοσίοῦ ἃ5 τεοογάϑ οὗ 
Ἠιἰβίογγ---(Βουρὰ τ μδη [Π6 ὑνο σου] ηοΐ θὲ γτεσοης θα {πε ἔογιηθγ 
ΜΈΓ ἴο θὲ τεςεϊνεα 85 οὗ στεαίεσ δι Ββογίγ. (Οὐ Βεσγίμεδιβ ἰγεαῖ- 
ταθηΐ [Ὠγουρῆουΐ ᾿ἰ5 σοΟΠΊΠ]ΘΠίΑΤΥ, 1854, 1873; ὈΙΠΠΙτλαηη, ΡΚΕ. 

11. Ρ. όφ4, 1854, ΡΚΕ." Ρ. 224, 188.) 

Ὡς Ν εἰἰε᾽5 νοτὶς νγὰ8 δηβυγεγοὰ ἔπνεῖνε γεϑγβ ἰδίεσ ἴῃ ἃ 53118}} (γεβίϊ86 
ὉΥ 7. α. Ῥδλὶες (06 1 έδγογνε Ῥαγαϊέῥονιεπον Αποίογίαίε αἰφμα Ῥτάδ 
ἰϑιονίοα Ανρενοναιδ, 1810). ἘΔΟῊ Δ]]εχεα ἀἰϑογερϑπου, ἰδίεη ἃρ ἰπ 
ογάεσ ἔτοτῃ ἴμε Ὀερίπηίηρς οὗ στ (ἢ. δηὰ ἰπγουρῃ {με ἔνο ὈοΟΚ8, νὰ 
ἐχατηϊπεα Ὁγ 11861{ δπὰ ἐχρ αἰπεὰ αὐγαῪ οΥ ματταοηΐθοα; δηὰᾶ {μὰ δυΐμογ 
οοποϊυάεά ςοποοτηΐης {με ΟΒτοηϊςϊετ: “Α δεοϊνενάδμνε διε 6556 αὖ ἐπίὲς ἐη- 
ἡμοιὴς ογένεπαδοηέδις, εἰ βάδηι εἼως μέ σίογίοανε, ῥησανε 55 αἰσμο ηβγαη." 

ῬΔΉΪΕΓ, 85 πιοβὲ οὗ ἴῃς δροϊορίβϑιίβ ψῆο ἕο ]ονγεα Βἰπι, ονετὶοοκεὰ ἴῃς ἕαςξ 

ἰδὲ ἰῃς ὑυάρτηεηϊ οὗ ἃ νγοτὶς ταυϑὶ θὲ ἀεἰεγταϊπαα Ὀγ ἴῃς ἱπαργεββίοη τηδὰς 
ὃγ 118 Ρῃεποιγδηᾶ στουρβὰ 85 ἃ ψῃοΪς ἀπά ἐμὲ Ῥμεποσλθηδ ἴβ κε βἰ πον 
(81 ΟΥαΪΠΑΓΙΪΥ Ὀε ἐχρίδἰηθὰ αὐὰγ. [Ιἰ δὰ ἤδδθη ἴμε στοαὶ της οὗ δε 

Ἰνεῖιίε᾽5 (τεδιῖϊϑε ἰῃδὶ με “"βῃαρεὰ (ἢ βυρεγαυπάδηϊ πιδίοσί αὶ ἴο σον Υ 
ἴδε τρις ἱπιργεββίοη." 

ῬΔΒΙοτβ ποτ τὰ8 τεξαϊεὰ Ὀγ Ο. '΄. Ῥ. Οταπιθεῦς ἰπ δὲς ΟἸγομὴξ 
παοῖ, ἑδγεηι ρεσοπίοπ ἑολεηε ἐπαγαοίον απὸ μτεν Ο]αμδιυῶναά  Ἰεῖ! ρεῤγτῶζὲ 
(Β4116, :823). ὙἊΐβ σοῖς ττὰβ οὗ ᾿1{π|6 σεῖς, οὐίηρς ἴο 115 οἴαγρε οὗ 
Ἔχίγεπις [4 ]ϑἰβοδίίοη ὈΥ ἴμε ΟἩγοηΐς]εσγ. 

Ιη 1833, Ὁ. Ε΄ Κα, αὶ] ρα] 5Π θα Πἰ5 ἀροϊορσγ ἔοτ ΟἈγοηὶς]ε5-- Α ῥοίορονέϑομον 
Μεγομοῖ δεν ἀΐε Βώσλεν ἀν Ομγομῖς πὰ δεν ἀΐδ Τπἰεργειᾶ! ἀε5 Βωοδες 
Ἑενα. ΤὨΐβ νοῦ, Ἐβϑθητ δ} ἴῃ [8 τηδίη σοηἰεηιίοή, τερτοάυσεα ἰδοῦ 

ἴπ μἷβ ΟΥ' 1πῖγο. απὰ Οονεριδρίαν ὁπ τ απ 2 Ο}»., Ἠεϊὰ, 85 δίγεδαγ ποϊεὰ 
δΌονυε (βεε Ρ. 20), ἰδδὶ ἴ8ε ΟΒγοηίςοϊεν αἰ ποῖ ἄσγανν ᾿ΐβ8 τηδίεγίδὶ ἔγομι 
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186 ἐγ ἶεῦ σδῃοη οὶ ῬοΟΚ5 οὗ πε ΟἿΥ,., υη]6 85 ἰπ ἴῃς 1151 οἵ {πε ραίγίασγο δὶ 

[δυαλ]εβ (1 ΟῊ. 1--23), δηὰ πεῆςε ἴἢς ρδγδὶ δ! ἰβπὶ Ὀοίνθοη τ πὰ 2 (ἢ. 

8πᾶ : δῃά 2 5. δῃὰ 1 δηά 2 Κ' ἴβ ἀπε ἴο οοπλπιοη βοῦγοαβ ὑπάεγὶ γίηρ ἐδ ἢ 
(δε νίενν οὗ ΕἰσθΒογη). (Γ΄. Ἔχαπῖρὶεβ πιεποπθά αθονε, ρΡ. 2ο. ΤῈἊ 

νατίεὰ σμαγρεβ ὑτουρῃς Ὁγ Ὀς δεῖς ψεγε τοξυϊεαὰ ἴῃ ἀεί! δπὰ τῃς 
ΟἸΒγοηίεϊεγ νγᾶϑ δ Ὀὑβοϊνεά ἔγοτι 8}} εττοσ οὗ βίδίεγωεηΐ, δι μουρὰ Ἰδίογ Καὶ οἷ! 

τεςορηϊθο ἴῃ ομε ἰμβίδηος ἰμδὶ Ὲὲ γὰ8 συ γ οὗ ταϊβαρργεβεηβίοῃ 
(Ππῖγο. 11. Ὁ. 82). 

Ιῃ 1834 δρροδτεὰ Κρήφοδε υημενεμολμηρ δον αἷς δὲδιίδονε ΟἈγοπέξ, 
Ἐγ Ε. ΓΟ. Μονεῖβ, ἃ σδγιιδη ραϑβίογ γεβί ἴῃς πεᾶῦ Βοηη. ΤῊΪ ποσκ, 

ΔΙ πουρ ἀεἰεπάϊησ ἴῃ ἃ ἰαγρε πιεβϑυγε (ἢ Ηἰβίοσίοδὶ τε! 8 ὉΠ ἢ Υ οὗ ἐ 
δηὰ 2 (Ἐ., βίπος ἴῃ6 δυΐβογ Βοϊὰ ἴο ἴῃς Μοβαῖς οτίρίπ οἵ {π6 1,δνίς δὶ 
᾿ἰπϑεϊζυκίοη 5, τνγὰ5 ςσμβαγαοίεγίϑεα ΌΥ πηυςἢ οτἰεῖοαὶ δου πιθη. [π ἴῃς πδίϊοῦ 
οὗ βουγοοβ {π6 δυῖμογ δανδηςθα νίενγβ ργδοιίο!ν ἰάἀδητίοαὶ τὴ ἰμοβα 

οὐττεηῖ δὶ ργεβεηί. Ηδ μεὶὰ ἰμδὶ (πε (Ὠγοηίςοϊεγ υϑοὰ ἤτϑί οἵ 4}} 1ῃ6 

οδηοηΐοδὶ ὈοοΚ5, δη ἃ βοοοπαϊγ ος οἴμπεῦ βουτσος, (6 Μιάγαβϑῃ οὐ ζουι- 

ΤΑδπίδτΥ ὑροη ἴμε Βοοκ οὗ Κίηρβ. Ὑπὶβ Βοοκ οὗ Κίηρβ νγὰ8 πεὶμοῦ 
οὐγ Βοοῖκς οὗ Κίηψζϑ, ποῦ 6 “Ὁ γοηΐς!εβ᾽ οὔ Αππβὶβ τηθηϊοηδα ἰῃ 

Κίηρϑ, Ὀυΐϊ ἃ γγοστκ ίο ἴπ6 δυΐμοῦβ οὐ ϑαγηυδὶ πὰ Κίηρβ μδὰ υϑεὰ, 
δηὰ ψῃοβο δυΐίμογ μδὰ πηδάς 86 οἵ [με Ο(γοηΐςϊεβ οσ Απηδὶβ τηεπεοηθα 

ἴῃ ΚίηρβΒ. Βυὶ τ[ῃε Μίάγαϑῃ ογ Ὁοπιπιθηΐδγυ οἡ [ῃϊ5 Βοοκ οἵ Κίῃρϑβ ννδ8 
ἃ Ροϑί-Ἔχῖς ψοτκ τόσα ἀἰάδοῖίς [μ8π ρυτεὶγν Πἰβίογιοδὶ, ἃ οοπποοίίηρ ΠηΚ 
Ῥεΐτνεεη [πὸ οδηοηῖοδὶ ϑογρίαγεβ δηὰ τῆς Αροςτγρῆα. ΟἱὨ (μϊ8. σσοσκ 

δπὰ οὗ {πε οςδποηΐςδὶ ϑογίρίαγεβ (6 ΓΟ ΪΟ] ΕΓ γνὰ8 Ἐβϑε πε }}ν ἃ σοργίβί. 
Μονετϑ᾽ νίενν ἴῃ 158 τεβρεοὶ 5. [πὶ οἵ Βεηζίηρεν δηὰ Κεῖ, δἰγεδαν 
ταδητίοπθα (866 Ὁ. 25). 

ὙΠε ῥγοῦ]επὶ οὗ Οτγοηΐς 68 τνὰ8 8150 ἀἰβουιββθᾶ ἴῃ ἀεὶ! Ὁγ Κ. Η. Οταΐ, 
ἴῃ Ηἰς δὲς Οεεολίοεπηήολεη Βήσμεν ἀ. ΑΤ΄. (1866). Οταῖ ἐχαπιϊηθά ([ἢ8 

πδιταῖϊνοϑ οὗ (ῃγοηϊς οθβ ἰῃ [Βς Ἰ᾿ἰρῃὶ οὗ ἔποβα οὗ [π6 ςαποηΐςαὶ θοοΚ5, δπὰ 
8ιῖ5 ςοποϊ υβίοπβ ψεγα βἰ παν ἴο Ἠς ἿΝ εἰτε᾽ 5 τεβρεοιίηρς {με ννοτῖ 85 ἃ ἰεπά- 
ΘΏΟΥ ττἰἰπρ ἸΑγρεὶν υπῃϊβίογίςαὶ ἰῃ σμβαγδοίεσ Ης ἀἰβεγεὰ ἔγομι Μονεγβ, 
Βοϊάϊπας τ1μδὲ (με ΟΒτγοηΐοϊθγ ννᾶ5 ποῖ ἃ πιεγὲ οοργίβί δὰ (πδὶ ἴο Ἀἰπὶ 85 

8ῃ ἱπάερεπάεπι ψτίϊεγ Ὀεϊοησεοά {μὲ σμαγαςίογίβεϊοβ οὗ μἰ5 οῦκ δηὰ ποῖ 
ἴο ἃ ΜίΙάταβῃϊς ϑοῦγοθ. Οἡ δε οἵἴμεγ μβαπά, ἢς τε)εοιβὰ {6 ποιίοη [μδὲ 

6 δὰ πο οἴπεγ βοῦγοαβϑ ἴμΔη [16 ςδηοηΐςδὶ ῬοΟΚ8 δπὰ αἱϊονγεὰ Ηἰβίοσγίςδὶ 
τοπἰβοθηςθ5 ἰῃ [8 ἢον πιαίοτία!. ὙὨς πεοχὶ τηοβὶ ἔγυϊ]} αἰδουδδίου 

οὗ οὐγ ῥγοδίεπι ἰ5 ἮΝ Ὁ μα βεη᾽ 5 Ὀγ ]ἰδηὶ σμαρίεγ οα ΟὨτγοηΐς 68 ἰῃ δΐ8 

Ῥγοίεφονιδηα ων Οεϑολἑολη 1 ςγαεὶς (1878, τ883, ΕὩΡ. ἴταῃ8. 1885). ΤΏσΓα 

της ροβίἴοη οὗ Ὡς Μεῖϊε 18 γεβίαϊεὰ δπὰ τμε Ομγοηίο!ογ᾽β σοῦ ἴ5 ἐχ- 
ΒΡ  οα αβϑαπτδ!ν ἰῃ ἴμ6 οματγαςίεγ πο πὰ μανε φίνεη, δἰ μουρῃ τα 

ἃτε ἱποηθὰ το Βπὰ τῆοζε οὗ μἰβίογίοδὶ τεπιϊηΐίβοεηςς ἴῃ ςεγίδίϊη ἰπϑίδηςαβ 
τη ΕΙ Βαυβεη δ᾽] ονβ, Ὀυϊ δἰ5 Ξβκοίςῃ!: οὗ ἴῃς ΟΠ γοηΐο ογ 8 ουκ 88 8 

ΠΟ] 6 ἰδ οοσγοςῖ. Εοτγ ἴῃς τεςεηῖ νῖοννβ οἵ Ββηζίηρεγ δηὰ Κιτεὶ γεβρθοῖ- 
ἱπᾳ (ῃε οοτηροίοη οὗ ΟΒτγοηίςοϊεβ 8εε ὑρ. 25 "ὶ 
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ἹΜΤΈΕΈΒΑΤΟΒΚΕ. 

(Αὐτδοῖβ οὗ [με πιοϑβὶ ἱπιρογίδπι ᾿νοσκβ τὲ ἱηάϊοαιεὰ Ὀγ ἴμ6 μεᾶνγ ἰγρ6.) 

Τεχί.- -. Βαοσ δπὰ Ἐ. Π εἰ! ζϑοι, Χἶδον ΟἩἠγοπέοογμηι (1888) (ἰεχὶ 
στ οτἰεἰςαὶ δηὰ Μαββογεῖίς δρρεηάϊοεβ ΌῪ Βδὲῖ δηὰ δη ἱπιγοἀυςιίοη 
ΌΥ Ὠεϊ.); Ῥανίά Οἰμδβθυγῷ, Ὀ3ΊΓΟΥ ὍΝ.) ΠῚ (1894), ΡΡ. τόγό6- 
1808 (ἰεχὶ θαϑεὰ ρου ἴμε Βοιιρεγς ΒΙΡ]ε οὗ 1:524--Ξ, σῖτα ναγίδηὶ τεδά- 

ἱηρβ ἴῃ ἴπε ἑοοῖ-ποῖ65); Ἄ. ΚΙικει, Τλε Βοοῖς οΥΓὙἩ ΟἈλγοηπίοίες ἐπ Ηεὗγειυ 
(1895) (π Ηδυρι5 δαογεὰ Βοοῖς οἵ με ΟΤ΄.) (1[8ὲ ἀπροϊηϊοά ἰεχὶ, τ ἢ 

οτεἶοαὶ ἠοΐεβ ἔγδηβ. ὉῪ Β. Ὗ. Βδςοη); ΒΕ. Κιϊίει, Βίδια Ηεὐταίοα, ΤΙ. 
(1906) ΡΡ. 1222-1320 (τεχί ἢ ἔοοῖ-Ποίε5 οἰτηρ νϑγίδηῖβ ἰῃ Μ55.,) ΥΓ55.» 

δηὰ Β[Ό]. βουγςα5). 
Ὑταπβίδίίοπβ δὰ Οοιιπιοθηίατὶεβ.--- Ηϊεγοηγπιυβ (ἀ. 420), Ομαές- 

ἑοπες Ἡεὐταίοα ἐπ Ῥατγαϊίῥονιδηα ἴῃ ἈρΡΡεπαϊχ ἴο νοὶ. 111. οἵ μὶβ. ψγουκ5 
(ρυϑ. ἱπ Μίρης᾽ 5 Ραίϊνοίορία 1,αἰΐτια, ΝΟ]. 23, (0]]. τ265--1402); Τ᾿ βεοἀοτεί, 

Βίβῃορ οὗ σγγυβ (1:81 μ8]} οἵ σἷἢ ςεηΐϊ.), Ομασείίοπος ἐπ Ῥαγαϊέῥοπιεπα 
(ρυῦ. ἴῃ Μίγχης᾿ 5 Ῥαίϊγοίορία Οτάςτα, νοὶ. 8ο, ςο}}. 8ο:--σ8); Ῥτοοορίυβ 

Οαζευβ (ι8ὲ μα] οἵ 61}: ςεπὶ.), Οονερεομαγὶ ἐπ Ῥαγαϊέῥονιεηα (ρα. ἴῃ 

Μίρπε᾽5 Ῥαϊγοϊορία Ογάζα, νοὶ. 87, ρᾶτγὶ 1. ςο}}. 12ο1-20); Βδθδηυβ 

Μαυγιβ (ες. γη7)6-856), Οονενδηίαγία ἐγ "ἑδτος ἄμος Ῥαγαϊέῥονιεποη (ρα. 

ἴη Μίρηε᾽β Ῥαϊνοίορία Γαἰπα, νοὶ. τος, 9011. 270-540); Ῥανὶὰ Κὶἰπιῃὶ 

((τόο-τ235) (Κ πα 5 σου πηθηϊαγΥ οὐ ΟΠ. ψὰ8 ρὰ. ἴῃ (με ΒΔΌΡίηὶς 

ΒΙΌ]ε οὗ 1547 δπὰ εἰβενβεγε); δνὶ θεη σεγϑοη (1288--..344) ττοίε οοπ. 

ου ΟἈ. (Εἰςβ. δίπιοη, ἢ ἐξέ. Ογί!. Ὁ. 28); ΑἹρβοηβυβ Τοβίδιυβ (Τοϑβίδαο), 

Οονεριηᾷ. (οἡ ἰσὶ. Ῥοοκβ οὗ (ῃς ΒΙΌ]ς, 1507); ΒΕ. 7Οβερῇ 8]. αν ὰ 

Αθεη 7 ες ἴα ((ονενεθτ. ἐπ ΗἸ αρίορν. τ538) ((ἀτρζον); Ε. 158ᾶὰς Ὀὰγ Ε. 

ϑαίοπιο 140εΖ (Η αρίορν. (οηϑβίαπιίίπορ!ε) (Ο(άτρζον); Βαϑὶ]. Ζαπομΐυβ, 
1π οπεθες ἀἰνπος ἰἰδγος ποίαϊίομες (1553); Ετϑβπλιβ ϑατγοογίι5. (1 560) 

(Ὁ δγρζον); Μὶςοὶ. ϑιγίψει, ἰδ. δ8αρε.,) Κερ., εἰ Ῥαγαϊίῥονει. (1591); [υυἁ. 
1μναΐεγ, οι. ἐπ Ῥαγαϊῥ. (1590); ϑεδαϑβίίδη. 1βοημαγάυβ (1613) 

(Ὁᾶγρζον); Νῖς. ϑδεγαγίυβ, Οοριριθη. ἐπὶ ἰἰδγ. Κερ. εἰ Ῥαγαϊρ. (1617); 

(88ρ. ϑδηοίϊυβ, Οορερρθρη. ἐπ 4 ἰδν. Κερ. εἰ 2 Ῥαναϊέῥονι. (1625); 74ς. 
Βοπέτεγιυβ, Οορειθ. ἐπὶ ἑδν. Κερ. εἰ Ῥαγαϊρ. (1643); Ηυς. Οτοιΐυ5, 
Απηοίαϊ. ἐπ Μεὶ. ΤΕςὶ. (1644) (Ῥαγαϊὲρ. ἴῃ οαϊίοη οὗ 1732 (Β451}}) νο]. 1. 

ΡΡ. 175-89); Ατίμυγ 7δοκβοη, ΗΠ εἰρ ἤν με ὑὐπαενειαπάίηρ οὕ ἐς Ἡ οἷν 
ϑεσὲρ.; ογΥ Απηποί. οπ ἐπε Η ἐςί. ῥαγὶ οἵ “6 ΟΥΤ'΄. 2 νοῖϑβ. (1643 δπὰ 1646); 

ὙΒοιηδβ Μαϊνεπάδ, Οοηεριεμαγία ἐπ σασγαηι δεγίῥίέμγαηι (τόςο); ΓΟ γίβί. 

ϑοδβοίδηιυϑ, ἱπ Βεέδἑέοίλ. κέδιογῖς φαογα Γ΄. Τ.. νοὶ]. 11. (τ662); Ὁ. Βτεηΐυβ, 

Απηοὶ. Ῥαγναϊὶ. (ἰλ, Ορενα ΤἈεοϊορία, τό66, ἴο]]. 21 -23); Ετδη. Βυτηηδηη, 

Οονηδηΐ. ... Ῥαγαϊῥ. .. . (τ6δο- 83); 186ςοῦ Οαρρεὶ, Οὐεεγυαίέοηπες 

ἐπ 14Ὁ. Ῥαγαϊῖρ. (ἴλ Οονινιθ. εἰ Ν οὶ. Ογή.. ἐπὶ . Τ΄ Ὁγ Τρυὰ, σαρρεὶϊ, 

τόϑ8ο, ΡΡ. 6ὅς1-4); 5. Ραίγιςκ, 4. Οονεμεμίανυ μῤοη ἐδ Η ἐδίονέοαὶ Βοοὶς 

οΓ ἐπε ΟΥ. (τόφᾳ; ΟὨ. ἱπ πενν δἀϊίοη, νοὶ. 11. (1842) ρρ. 464-618); 70. 
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ΟἸετίουβ, Οονεισηαγίμς ἐπ γείες Τεςί. νοὶ. 11. (1708) ΡΡ. 519-ὅ4ο; 
Μαῖϊμεν Ηεξητυ, 45 Εχροσίέοη οΥ ἐπε Ἡ ἰείονίοαὶ Βοοῖς οἵ ἐμ6 Ο. Τ'. ((Ἀ. 
ἴῃ νοῖ. 11. 1708); Η. Β. ϑίαγοκ, Νοία κεἰ. ογὰδβ. ῥμ οἱ. ἐχέξρ. ἐπὶ ἰσοα 

ἀμδία ας ἀὐβοίϊογα Ῥεν., .. . Οἤγοπ., ... (1714); ]. Η. Μίομδο! δ 
δηὰ Βδιβῦϑοῖ, Α4πηοη.. ἐπ Ῥατγαὶ. (1720) (πη ὕύδοεγίογες Αὐποίαδέοπες ἐπ 
1ἶδνος Ἡσρίοργαρλος Ρ. Τ΄, 1. Η. ΜΙςΒ. ντοῖε οῃ τ (Β. δηὰ Βδιιρδοι 

ου 2 (Ἐ.); 5. }. Μδυβοδθεγρεγ, Οονη. ἐπ Κ1,. Ῥαγαϊέῥ. . .. (1758); 
1. Ὁ. Μίςβδεὶῖβ, ὕεδενϑείξμηρ ἀες ΑΤ'. νεὴ ἀπηιενδκ. {ὧν ὕηρεϊελγίε, νοὶ. 

ΧΙ]. (1785) ΡΡ. 151-310 (ἴδε ἴγδῃϑ.) δῃηὰ ρΡρ. 171-304 οὗ ΔρρΡ. (ποῖε5); 

Α. Οαϊπιεῖ, σον μαγίμο 1, γαϊὶς ἐπ Ονπιθς 1Πιδτγος Τεσίανεονμΐ, νοὶ. ΙΝ. 

(1791) ΡΡ. 512-827; Αάδηὶ ΟἸαγίε, ΤὰἊε Ἡοῖγ Βίδιε ((Β. ἴῃ νοὶ. Π. 
1821); Ε. 1. Ν. Μαυτγετ, Οονιρισιμαγίες Ογαπιριαίίοιις Ογίδομς ἐπ 
Μείμς Τεσίανιερέμηι, νοὶ. 1. (1835) ΡΡ. 232-44; . Βεηβοη, Τὴε Ηοΐγ 
Βέδιε υἱῷ Ογμἴοαὶ, ΕαριαπαίονγΥ απᾶὰ Ῥγαοίίοαὶ! Ν᾽ δες ((Ὦ. ἴῃ νοὶ. 11. 

1850, ρΡ. 233-388); (ἢν. ἸΜογάϑννογίῃ, Κύριε, Οπμγοηέοϊες. εἰς.3 (1868) 

(νο]. 111. οἱ Τὰς Ηοῖγ Βέδίο ευἱδ, Ν᾿οίες ἀπά 1νηγοάμοίίονιδ), Ο. Ἐς ἘΚ 6ἱἷ}, 
Βώολεν ἀεν ΟἈγοπὶκ (1870) (ἴπ Βἰδιέδομεν Κονερισηίασ ὦδεν ἀ. ΑΤ΄. Ἐπᾳ. 

ἔγϑῆ58. ὈΥ Απάγεν Ηδγρεγ, 1872); Β. Νείεϊεγ, δὲς Βώομεν ἀδν δίδιέδομεη 

ΟἈγοηὶκ (1872); Ἐ. Βεγίδεδυ, Βώολεν ἀδν Οπγοηπξ" (1873) (ἢ ΚΩνερΩ. 
Ἐχεξει. Ηαπάδιος τῶ ΑΤ.); ἀφοῦ αν ϊηβοη, Οἠγομέεϊες (1873) 

(πῃ νοὶ. 11. οἱ Το Ηοῖγ Βέδίε, εἀϊιεὰ Ὁγ Ε. Ο. (οοκ); Ο. Ζδοϊκῖοσ, ἰῃ 
1,δηρε᾿β Βέδεϊιυενξ (1874) (Επα. ἴγαπ8. Όγ 71. 6. Μυτγργ); Ε. Άδυβ5, 
ΟἸνοηέφμε φρο δε απέέφμο ἀφ .)7 ἐγμδαίθηι (1878) (1α Βέδίς, ΙΝ. Ῥατι); ΟΙδῖγ, 

165 Ῥαγαϊέῥονιὸπες (1880); ΨΠπιατ, .)]05μα δὶς ΟἸγοπῖξα (1882) (ἰπμ 

Ῥναΐξι. Ἐγνκὶ. ἀδν Ηεὶ!. δον πεγαμδρερεδεη υοη Ον. Μεγ); Ο. 7. 

ΒΔ]], ἱπ Βίβῃορ ΕἸ] ςοῦι᾿5 Οονεριδηαγ 70γ Ἐπρ δὴ, Κεαάενς (1883); Ῥ.Ο. 

Βακετγ, 1]. αμά 11. ΟἈγοηπίοίες (πὰ ΤῊς Ῥιῥὴ Οονινιθρίαγν οἱ ϑρεῆος δηὰ 
Ἐχε]]), 2 νοὶβ. (1884); 8. ΟΕ, Βώολεν ἀδν Ομ γοηὶκ (1880) (ἰῃ Κωγερό. 

Ἐχερεῖ. Κονινιενηαν Σ. 471.); Μ. 7. Τδάεβοδὶ δηὰ 5. Ὁ. 1νυζζαίίο, Οοηι- 

ΗΘ κι ὧδε ΒΒ. Ῥαπμίεὶ, Εεγα, Νεμενίας πὰ ΟἩἠγοηξ (1800); 1. 
ἘἈοδετγίβοη, ἱπ Βοοῖκ ὃν Βοοὶ (1892), ΡΡ. τ1τ-το; ὟΝ. Η. Βεππεῖί, Τῆθ 

Βοοῖς οἵ ΟἸγονιίείες (1894) (ἴηι ΤῊς Εχροϑίϊοτ᾽5 ΒΙ}]ε); Ε. Καυΐζβοι, 

Ῥὲς Ἡεηρε δεινὴ ἀδς ΑἸ εη Τεσίανιθπίς (1894), ἰταπβ]αιίοη, ρρ. 936- 
1012, στ ἶς4] ποῖαβ ἴῃ βυρρ]εἜπιθηΐ, ρΡῃ. οι-οῦ; Ε. α. Μουϊίου, ΟἈγοηέ- 

εἷἶες (1897) (Τὴε Μοάεγῃ Ἀεδάςτγ᾽ Β10]ε); Ἢ). Ε. Βασῃεβ, ΤὴἊς Βοοῖξ 

οἵΓ Ομνορέοϊες (Ἰφο0) ((αγαδτίάρψε Β[Ρ]6); 1. ΒεηΖίηροσ, δὲς Βώομεον ὧδν 

ΟἈτοηῖξ (τρο1) (πη Κωγσον Ηοηπά-Οονινιδταν ς. 41.); Α. Ηυρβδε9- 

Οδπιεβ, Τῆς Βοοῖς οὗ ΟἈγοηήοϊες (1902) (Τεῖηρῖς Β[0]16); ΒΕ. ΚΙκεΙ, 
Τὲς Βομεν ἀδν Οἤγοηΐκ (1902) (π Ἡαπάκοηινισταν ς. Α4Τ.); Ἐ. ἀε 

Ηυπηπιείδυετ, Οονιδρ. ἐπὶ ΤΣ ἰδτμηι 1 Ῥαγαϊΐβοηι. (1904); ὟΝ. Ἐ. Ηδτγνεγ- 

7εἰ11ε, ΟἈγοηπίοϊες (1906) (ΤῊΣ Οδπέυγυ Β10]ε). 

Οεγίεῖςα] Ὀἰβουββίου β.---Εἰομαγὰ δίπιοη, Η ἐσίοῖγε Ονέμέσμο ἀμ γέδμα 
Τεσίανπεη (1685), ΒοοΟΙ 1. ΟΒδρ. ἷν. ρρ. 27 ζ; 7108. σοί ον σαγρζον, 
Ἱηπιγοδωμοίέο αὐ Σιϊδγος Οαποηΐοος Βἰδ᾽έογμνι Ῥείεγὶς Τοσίανιομὲ (1731), 
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Ῥατὶ 1. ρρ. 279-303; 1. Ο. Εἰςββοση, Εἶμ]. ΤΙ. (1803) ΡΡ. 570-ὅοι; 
ὟῸΜΟΙ,. ἀ6ὸ Υοῖϊε, Κνέέδολον ΜεγοιοῪ, δεν ἀὲδ ΟἹαμδενισινώγαρέοπ κεῖ 
ὧεν Βώομεν ἀδν ΟἈτοπὶξ (1806) (Βεώγαρε ξων Εἰμὶ. ἐπ ἀ. ΑΤ'΄. νοὶ. 1.); 
1.. Βεγίβοϊάι, Εὐρ., Ῥατὶ 3 (1813), ΡΡ. οὔτοι; 1. α. Βδδϊεσ, δὲ 

ἤδνοσμνε Ῥαγαϊίῥονε. αμοίογαίε αἰφμα βάε μἰδίογίοα (1810); Ο. Ρ. Ὗ. 

Οταπιρεῦς, δὲς ΟἈνοηὶκ παρὰ ἕδγενε κεσολίοπηολοη Οπαγακίεν μπᾶ ἑδγεν 
Οἰαμδιυηγά ἐκεί! περ φεῤνγώζε (1823); Ο. Ρ. ἯΙ. Οταιαθετρ, ἀξ φεϊοοξιυααν- 
ἀΐρηοίά ἐπ μεὶ δείαπρ ναπ ἀξ Οἴιγοη. υοοῦ ἀὲ Βέ)δ. Οεϑομ. (1830); ὲδ 

Βώελιεν ἀν Οἠνγοηΐξ. 1:γ7 γενμάϊιδα τὰ ἀθη Βώσμεγη ϑανεμεὶς μπᾶ ἀδν 

Κπέρε, Ἰμγε Οἰαωμδιυωγάϊρκεΐ, πὰ ἀἴε Ζεὴ ἑδγεν Αδήασεμηρ, ἰῃ ΤΆ δοίο- 

εἴϑεμε Ομασίαϊξολγίζε (Τρίησεη, 1831), ΡΡ. 2οι-82; Ὁ. Ε, Καὶ], 4 2οἷο- 

φειίδομεν Ῥεγομοῖ δον ἀΐε ΟἈγοηὶξ (1833); Ε. Ο. Μονογβ, Κγήίδοια 
ὕηιοεγεμοδμηρεη ὥδεν ἀΐε δὲδ᾽ δολς Οπγοηπὶκ (1834); ἽΝ. Μ. 1.. ἀε Μ εῖϊε, 

Εἰπίομηρ ἐπ ἀ. ΑΤ΄.Υ1. (1852) ΡὈ. 237-2δο; Τ. Η. Ηοτηε, 7 γοάιοέϊον 

ἐο ἐπα Ονἐοαὶ διμάνγ οἵ 16 Η οἷν δογέῥέμγεδιο (1856), νοὶ. 11. ΡὈ. 6η3-688; 
Κ. Η. Οαταῖ, δίς σεϊαπρεησομαῦι πὰ Βεκεδγμηρ Μαμαςϑε5, 2 Οἶγ. 33, 

ἴῃ ΤἼεοϊορίϑδομε διμάΐεη πὰ Κνίηκεη (1850), Ρρ. 467-94; 1. ΒΙεεκ, 
Εἰηὶ. (ι860) ΡΡ. 371-4οὶ (41} εἀ. 1878, Επρ. ἴγδῆϑβ. ἔγοτῃ πὰ δά. 1869); 

Οεγδοι, δὲς Οεϊαηφεπδομαῦ! μπὰ Βελελγηρ Μαπαϑϑες, ἰὰλ ΤΑεοί. 

διμάέδη τ. Κυξκεη (1861), ΡΡ. 503-24; . Η. ατεεη, δ αέε οὗ Βοοῖς οἵ 

ΟἸνοηίοϊες, ἰὰ Ῥνὶμοείοη Κευΐσιυ, ΧΧΧΝ. (1863) Ρ. 409; Κ. Η. Οταΐ, 
Ῥὲε σεϑομέοέολεη Βώσμεν ἀ. ΑΤ΄. (1866) Ῥῃ. 114-247; ΑΌγ. ἘδΔΏΤΛΟΣ, 

Εἰπ 1αἰοὶπδολεν Οὐνιρεδηίαν αμς ἀἄδηε ο. Ταλῤτμμπά. ες. ἀ. Βώολιονη ἀ. 

Ομγομὴξ ἀγηίδοι υενρίέολιονε νὴ ἀ. Τμάίξολοη Ομεϊεη (1866); Ὠς Νεῖϊε- 

ϑοῖγ. Εἰηὶ. (1869) δὲ 224-33; Η. Εν α]ὰ, Η ἰξίογυ οὗΓἨ 13γαεῖ,11. (1869) 

ΡΡ. τόρ ζ7,.; ΚοδΙες δπὰ Ἐοβεηθεγς, θας5 Ταγρμηε ἀεν Οἠγοηῖξ, ἴῃ “2. 

Ζεϊπολνίε (1870), ῬΡ. 723.» 1353.» 2163 7.; }. ΝΥ) Ε!]Βαυδβει, δὲ Οσεηδέδμς 
εἰ Ῥαρε ἐς ὕμάαὶς φμς τ (ἤν. 2. 4. επωμιευαηίμγ (1870); ΓΟ. Ε΄ Κεὶ, 

Ἐν. (1873) δὲ 138-144 (Εηρ. ἴγδηβ. ἔγοιῃ 2ηά εὰ., 1870); ἮΝ. Ε. 

δα, Οπγοηίεϊες, Βοοκς οἵ, ἰὰ Ἐπογοὶ. Βγἠαηπηίοα" (1878); ΒΕ. Ο. ὙΒοπιδ5, 

Α Κεν ἰο ἐπε Βοοῖς οἵ δανεμεῖ απὰ ἐπε Οογγεσῥοηπάϊηρ Ῥατίς οΥΓ Οπγοηῆοΐες 

(1881); ΕτΖ. ΤΠ εἰ! ΠἰΖϑοῖ, Τὰς Βοοξ οἵ ἐπε Οἠγοηίεῖες, ἰὰ ϑωπάαγ δολοοὶ 

Τίνιες (1883), Νον. 24, ΡΡ. 739..; σ. Τ. 14Δἀ, Τε Ποοίνίηε οὗ δαογεά 

ϑδασήριιγε (1883), 1. ΡΡ. το δ, 373 7.» 546 ἢ.» 686 7.; Ἐ.. ϑεμταάεγ, ΠΟΤ. 

[1883] (1888) 11. Ρ᾿. 52-59; 1. Με! παυδβοη, Ῥγοίορονιεπα (1883), Ρρ. 
176-237, Επρ. ἴτ8ῃ58. (1885) ΡΡ. 171-227; 1. 1». Βίρρετ, Τίε Βαμα 

Αὐάνεες οΥΓ Αδέγαν, 4 Οἶγ. 13: 4τ-τ2, ἴῃ ΟΤ᾽. διμάεηέ, "νοὶ. 3. (1883--4), 

ΡΡ. δ-τό; Ε. Βτονι, Τὰς Βοοῖς οὔἩ ΟἩγονοίες υἱέ Κοϊεγεμοα ἰο ἐμ6 
Βοοξς οἵ ϑαν»εμεῖ, πη Απάουεν Κευΐσιυ, 1. (1884) ρρ. 405-26; ΜυπμΙΐπς, 

Νομδ ὕηιεγεμοπωηρεη δεν ἀΐε Οσεπεαίορίεη ἀεν ΟἩγομέξ τ, ττο, μπᾶ 

ἄενεν Ῥεγμ δ νιῖδα ει Ζιυεοκ ἀΐετες Βμολες, ἴθ ΤἈξεοίορ. Ομαγίαϊπολνὲζε 
(1884), ΡΡ. 403-5ο; Ὕ. Η. Βτονη, Τε ΟΤ. Ἐχρίαϊηεά, Οἱνίηρ θιε Κεγ 
ἐο ἐμα Ἡανπιοην ο7 (με ΟΥΤ. Ἡγνἠέηρο, ἀπά ἐερες. 6 Βοοῖς οὗ Κι., Ο".., εἰς. 
(1885); Οοτηεὶγ, ΕΗ ἐδί. εἰ ογί!. Τπιγοδιοίίο ἐπ γ΄. Τ΄. “ἐδγος σαογος Οορεῤεη- 
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ἀΐμνε, 11. τ (1887), ρΡΡ. 311 7; 4. Καδηθῃ, Ομάδγεοο δ 1. (1887) Ρρ. 
433-520, Οεγπιδη ἰγϑηβ., Εἰμὶ. ρατ 1, αἷν. Δ (1890), ΡΡ. το3-80; 
Μ. 5. Τεῖτυ, Ομγομίοίες απὰ με Μοταὶς 1,εεἰοία ον (1888), ἴῃ Ες5αγς ὁπ 
Ῥεπίαίοιομαὶ Ονἠοίδηε (εαἀϊιεὰ Ὁγ Τ΄. Ὗ. Ομαπιθεγβ, δὰ τερυ  ἰβμθὰ 
υὑπᾶον εἰπε Μ| δες απὸ μὲς Κεοεμὲ Ογμέος, τ880), ΡΡ. 213-45; Ε. ΑἸΚεοτγ, 

Τίς ΟἸγοηοίοσίς ἀεν Βώομεν Κῦμπὲρε μπᾶ Ῥαγαϊέῤῥονεδηοη . . . (1880); 
Β. ϑιδάε, σευ." (1880) 1. ρΡΡ. 81-84; Ὁ. Η. Οογηὶ!, Σληἰεέίμηρ (1801), 

ΡΡ. 268-276, Επρ. ἴγϑηϑ8. (1907) ΡΡ. 225-39; 1... Β. Ραίοη, Απερεά ὲἐς5- 

οεραποὶες δείυεεη Βοοῖς οΓῇὁὙ Οἠγομέοϊες απά Κίηξε, ἴῃ Ῥνεσὀγίογίαη 

Ομανίοτγὶγ (Εἰςβιιοηά, Νὰ.), νοὶ. 5 (1891), Ρῃ. 5σ8γ-όϊο; Ο. ΝΜ|Πάεροοεσ, 
Ονἱρίη οὕ πὲ Οαποη οἵ ἐπε ΟΥ᾽ [τ891] (1805) ΡΡ. 142 Λ, 152, τό2; 

Κ. Βυάάε, γεγρμέηεη κι “ Μιάγαδοι; ἀες Βμολες ἀδν Καὶ ὄπέξο," ἴὴὰ 

ΖΑΥΨ. νοὶ. 12 (1892), ΡΡ. 37-51; Α. Ὁ. 7εῃηΐηρθ, Οὐγοηπέοϊες, ἰὰ ΤῊΣ 

Τλΐπξεν, νοὶ. 2 (1892), ΡΡ. 8-6, τρ9-2οό, 393-401; Ο. Ο. Μοηπίεβοτε, 

Ἡἰϑδϑεν! ᾿δοίμγες (1892), ΡΡ. 447 7.»ὄ 454, 483; Η. Ε. Ἀγ]ςε, σαποη οἵ ἐδε 

ΟΤ. (1892) ΡΡ. 138 Δ, 145, τφι, τό2; Ἶ. Ε. ϑυῖη, Ο7. 0." (1892) ΡΡὈ. 

14 7.. τ82 7.; Η. ΜΜΊΠποΚΙεν, Αἰ ἐοοίανεεη έοα υὐπίογοωονμη εν (1802), 

ῬΡ. 157-67 (Βενιενξωηπβέη 5. οκγοηὶκ αἷς ρεδολμἐοϊἐσφμεὶ δ); Α. Ο, Ηεγνευ, 
Τῆς Βοοκ οὐ ΟἩγορήοῖες ἐπι Κοίαῤίοπ ἰο ἐπ6 Ῥενμαίεμος (1893); Ἡ. Η. 
Ἡονοτ, Τὰς ΤΊ δεῤίμαρίη γογείοη οὗ Οπγοηέοϊε5-- Εςγα--Ν επονείαν, Δ 

Τῆς Αοαάενιγ (1893), νο]. 44, ΡΡ. 73...; Ε. Κδηΐς, Εἶπ. (1893) ὃ 54; 
Ὗ.. ϑαπάδυ, 1πορίγαδίοη (1893) (Βαιηρίοη 1,δοΐιιγ68), ρΡΡ. 102, 244, 253 7.» 
308, 443, 455; Η. ΜΝαῖεγ, Τὰς 1π αἰ εδίε Ἡγογά ... ὲὸ Ἡ ἑεἰονίραὶ 

Αερωγαον οὕ κε Βοοῖς οὕ Κίηρς απὰ Οἠγοηΐοίες (1893); ἘἈ. Β. Οἰγάϊεβίοης, 

Τοιώεγοργαῤᾷς, ωρίίοαίε Ῥαξεαρες ἐπ ἰμς ΟἹΤ'., ἐπεὶν δεαγίηρ οπ ἐπε Τεχὲ 

απᾶ Οονεῤ“ῥαδέοη, εἰς. (1894), Τ. Ε. ᾿τίραι, Ομγορέοίες, ἰῃ Ν ει Οἤπμγοῖ 

Κευΐειυ, 1. (1894) ΡΡ. 455-6; ὯΝ. Βαςμεν, εν Ναν"ε ἀδν Βώσλεν ἀδν 

ΟἈγοπὲκ ἐπὶ ἀν δερίμαρίνία ἰὰκ ΖΑΤ. νοὶ. τς (1895), ΡΡ. 3ο5-8; 5. Ε. 

Ὀτίνεν, ΤΊ ς ϑῤεεοδδς ἐπ Οἠγοηπέοϊες, ἴὰα ἔχρ. κι β8εγίεβ, νο]. σ. (1895) ρρ. 

241-:6, νο]. 2, 1895, ΡΡΗ. 286-2ο8; Ναὶργ. Ετγεηςῃ, Τα δρέεομες ἐπ 

ΟἈγοηέοίες; α γεῤἷίγ, ἱὰα Ἐχρ. κἴ ἢ} ϑεγίεβϑ, νο]. 2 (1895), ῬΡ. 140-152; 

Ε. Καυϊεη, Ῥαγαίέῥονιεπα, ἴῃ Καὶ γεμεηϊεκίκονι, νοὶ. ο (1895), ΡΡ. 1470 Κι; 

5. Κτδυβ5, Βέδὶ. γδἰκενγίαζεὶ ἐπ Ταίνιμά, Μίιαάγωδος ὠμὰ Ταάγριηι, ἴῃ 

Μοπαίπεοηγεε 7) Οεϑολιέοδ τ. Ὑν ἐἰδϑεμσομαῦε ἀ. 7 μάεράπερσ, νοὶ. 30 
(1895) ΡΡ. 1-τἰι, 49-63; α. Πάεθοετ, δή. ἀ. ΑΤ΄ (1895), ΡΡ. 404-420; 

Ὗ. Ε. Βαγῃςβ, Τ}ὲ Μιάνασμὲς Εἰεηιδη ἐπ ΟἸγοηέοίες, ἰὰ ΕχΡ. 51Ὰ βογίεβ, 
νο]. 4 (1896), Ρ᾽. 426-39; α. Β. Ὅταν, ΡΝ. (1896) Ρρ. 170-242; 

Ἵ. Ε. Βατηεβ, Τμς Κεϊἐρίοιις διαπάρῥοΐνἐ οὗ ἐπα ΟἩγονμίοϊον, ἰὰ 4..851,. 
ΧΙΙΠῚ. (1896-7) ΡΡ. 14-2ο; Ἵ). ἘἙ. Βαγπεβ, Ολγοηέοϊθος α Ταγριηι, ἴῃ 

Ἐχρος. Τ΄ ΝΊΠΙ. (1896--7) ΡΡ. 316-10; Τ΄ Κ. Ομεγης, Οη» 2 (Κ. τᾷ : 9, 

εἰς., ἱα Εχρος. Τ᾿. ΝΊΙ1. (1806-7) ΡΡ. 431}; Η. 1,.. αἰ θετί, ονηες οὗ 

Νανιες ἐπὶ: 1. Ομγομέοίος τ-ῇῦ, ἴὰ 40.0.51... ΧΙΠ. (.896-7) ρΡΡ. 279-98; 

Εγ. Ηοπιηιεῖ, δεγαΐ ἐμε Ομσμέε, ἴὰ Εχρος. Τ΄. ΝἼΠ). (1896-7) ΡὈ. 378 Χ; 
Ὕ.. Ε. Βασηββ, 4» Αρῤῥανώμς Ογήομς ἰο Ολγοηίοίες ἐπὶ ἐμ Ῥεσλέμα 
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Μενγοίον (1897); Ἧ. Ὁ. Οτοςκεῖι, 4 Πανηποην οὐ ἐμε Βοοὶς οἵ δανεμεῖ, 
Κύηρε απὰ Οπγομέοϊες, ἐπ 6 Τεχὶ ὁ ἐμὲ Μενςίοη οὗὁἨ τ884 (1897); Ἦ΄. Ε. 

Βᾶγῃεβ, Ξγγοῦς ἐῃ Οἠγοηέοίδα. ἰὰ Εχρος. Τ᾿ ΙΧ. (1807-8) Ρ. 521; Τοδη Ε΄ 

ϑιεπηίηρ, Ολγομίοίες ἐπ ἔς Ῥεσκίμα, ἰὰ Εχρος. Τ. ΙΧ. (1807--8) ΡΡ. 45-7; 
Ὗ.. Βαςμεσ, Ζω 1. Οἤγοη. 7 : 1, ἴῃ ΖΑ. νοὶ. 18 (1898), ΡΡ. 136-8; 

ἙΕ. Βτονῃ, Οἠνομέοϊες 1. απὰ 11., ἴα 08. 1. (1898) ρρ. 380-397; Α. 

ΚΙοκβίοστηδηη, δὲς Οἠγοηΐξ, ἰὰ ΡΚΕ. 111. (1808) ΡΡ. 85-οϑ; δεδβῦτεγ, 

Οεϑολ.8 (1898) 11. ΡΡ. 300, 339... 111. Ρ. 311, Επᾳ. (τδη5. (ἔγοαι. σῃὰ εἀ.) 

1. ἱ. ΡΡ. 309, 340, 1. Ρ. τό2; Ὗ. 1. Βεεςδεσ, 1ς Ολγομίοίεν γεγασίοις 

Ἡἰειογίαη γον Ῥοεί-εαή απ Ῥενγίοά ἴῃ Τῆς Βιδίε διμάεη! απὰ Κεϊίρίοις 
Οιμοοκ ((ο]υπιρία, 5. (.), νο]. 3 (1899), ΡὈ. 385-9ο; Αἀοἱέ ΒύοδΙεσ, 
Ζωμν Οεϑολέοπίς ἀδν Τενεῤῥεϊνεσίξ ὠπᾶ ἀδν Τενεῤῥείῥεαίνεεη, ἰκὰ ΖΑῚΨ. 

νοὶ. το (1809), ΡΡ. 96-133, 329-44; Οτίροτ Ομαϊδίεδηζ, δὲς Βῶσμεν 
Ῥαναϊέρονι. παοὴ ὧἀδν ἀϊιεϑίση. Αγηνιθη. ἴσεδενς., εἰς. (1890); Ηορεο Ὗ. 
Ηορε, ΤῊὴε σεηπεαίοργ οὐ Βεπ)ανεῖνι; α Ογἡοίδνι οΥ 1. Οἤγοη. Ρ]111., ἴῃ 

ὉΟΚ. ΧΙ. (1899) ΡΡ. τοζ-τ4; Α. νδὴ Ηοοηβοκεσγ, 1 ϑαςενάοοε 1 δυϊέφμε 

ἄασης ἰα Ζιοὲ εἰ ἄανις ᾿Η ἰδίοῖγε (1809), Ρρ. 21:-ἰ16 (165 ῥγξίγες εἰ ἰδ5 
Ἰδυΐες ἀαης ἰδ ἰἔυγε ἀδς Οἠγοηήφμες); Ἐ. ΚαυΐΖζοςι, Τμε Σιοναίμγε οἵ ἐμ6 

ΟΥ. (1899) ΡΡ. 121-38 (ἰτϑηβ., συ ῖτἢ γεν βίοη, ἔγοπι βυρρὶειηεηΐβ ἴο δ δ 
Ἡεὶ!. 5εἄν. ἀ. ΑΤ΄); 7. Κόθειϊ!ε, δὲς Τενιρείτἄπρον ἐπε ΑΤ΄. (1800) ΡρΡ. 

81-1ςὸ (Οὐγοπέξα); Ο. ϑεεβειιδππ, δὲς αγειοι μεν ρειυεῖδε ἀδν ΟἈγοπῖξ, 

ἴῃ ΜίμΝ. με. Ν αοῆν. 7. ἀ. Εναηρ. Κίγομε ἦπ Κιιδεϊαπά, τ5 (1800), ΡΡ. τ-τό; 

Ὕ.Ε. δ τ δηὰ 5. ΒΕ. Ὀγίνοσ, Ομγοπίοίες, Βοοῖς οἵ, ἰω ἘΒὶ. 1. (1899) 
Ὁ]. γ63-,2; Ὑ΄ Ο. ϑοδᾶγεβ, 716 ΤΙ ρερονὶ οὔ Ολγοπίοίες α5. α Ῥίδος οἵ 

Κεϊὶριο-"ἰσίονίοαὶ 1 ἰἰογαίμγε, ἴῃ Αι. 7οιγ. οΥ̓ Το. 111. (1899) ΡΡ. 251- 

74; Μ. Βεηϊΐη, ΜΝ οέες οπ σεηεαϊορίες ο7 ἐς Τίδε οὕ Γαυὶ ἔπ τ Ολτοη. 
23-6, ἴῃ 50 Κ. ΧΙΙΠ. (1900) ΡΡ. 291-38; 1. Α. Ηονίεῖι, ἡγεϊδμαμδεη απά 

με Οἠνοηέοίεν, ἱὰ ΤῊΣ Πεδιίη Κευΐξιυ, νοὶ]. 126 (1900), ρΡ. 391-411; 

Κ. ἢ. Μαοιηίδη, Νοίς Οοποεγηΐηρ με ἀαίε οὕ Οἠγοπέεϊες, ἴῃ Ῥγεϑῦγ- 

ἐενίαπ απὰ Κεζογνιεὰ Κευΐειυ, ΧΙ. (τροο) ΡΡ. σογ-ιι; Ηορε Ὗ. Ηορς, 
ΤΑς Ἐρῤῥναΐνες σεπεαϊοργ (1 ΟΒ. 7 : 20 7.), ἰὰ 50. ΧΙΠ. ((φοο-οἱ) ρρ. 

147-54; α. Ο. {ῖ{Πε, Τλες Κογαὶ Ηοιιδες οἵ ]ςγαεὶ απὰ .]μάαἢ,» (1901); 

1. Ματαυατῖ, Τε σεπεαϊορίες οὗ Βεπ)απεῖη, ἰν 590 Κ. ΧΙΝ. (1902) Ρρ. 
243-51; 1. Ν'΄ο Ἐοιμββιείη, Ὁ. σεηεαϊορὶς ἀ. Καρε. «“ο͵αολῖη μπᾶ τεΐμοῦ 

Ναολζονριθη (ι Οἶγοη. 3. : 1τ7-2:4 ἐπ Οεβορ. Βεϊδωομἑμη (1902); 

Ὕ. Ἡ. Βεπηεῖ, Οσλγοπέοες ἰῃ .Ὲ. ΙΝ. (1903), ΡΡ. 59-62; Μοβ. Ετϊεά- 

Ἰάηάε,, Θεμεαίορ. διμάίεη ς. ΑΤ. Ὁ. γενδπδεν!ἐολλεῖ ἃ. Νανιοη ἐπ ἀ. 

διανεν δίδη ἃ. Βώσμεν ἀ. Οπγοπὶξ (1903); Ο. Ο. Τογγεν, ΤῊς Οτεεξ 
Μενείοης οὔ ΟἈγοηέοίες, ἕξγα. απὰ Νελενείαν, ἰχὰ Ῥγοοοεάΐηρε οὔ ἐδ 

“οοίείγ οὔἹἩ ΒέδΙίοαὶ Αγομαοίοργ, ΧΧΝ. (1903) ΡΡ. 139}; ὟΝ. 1. Βεεςδετ, 

Τῆς Αἀάδεὰ δεοίίοπ ἐπ 1 Οήγοη. ΧΙ ΧΙ], ἰὰ Τῆς Βίδις ϑιμάφη απά 

Τεαρΐεν, νοὶ. τ, Νενν ϑογῖεβ (1904), ΡΡ. 247-509; Ε. 8. Α. Μδοβδ) βῖοσ, 

Τῆς Κογαὶ Ῥοίενς τ Οἤγοη. 43, ἰη Εχρος. Τ. ΧΥῚ. (1905) ρΡρ. 379 1; 

Ε. 5:. Α. Μδοβ)βίεγ, Το Ογαζιδνιθη"ς Ομἐὰ οΥ ἐμ6 Τείδε οἵ «μάδαΐ, ἴῃ 
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Ῥαϊεςέένηα Ἐχρίογαιοη Εμπὰ Ομαγίεν!γ διαίδνιδρ! (1905), ρρ. 243-83, 
318-342; Ῥ. Αβπγιβθθη, Ῥγίεσέεγξοά. τ. Οὖγ. ἐπ ἑλγενε γονὴ. σὰ εἰπαπά., 
ἴῃ ΤΗεοίος. διμάΐδη με. Κυήέκεν (τφοῦ), ρρ. τός-τῦ9; Ο. Τδηαν, 1 α. 11] 
Οἤνονη., απο Εἰενιθηίανγ δέ μάν ἐπ Ονἠοέδης (Ἰπίετρυ., Οςἰ.) (πιεποηδὰ ἴῃ 

ΤῊφοΐοξ. «]αἤγεφδε., τροῦ); 5. Α. Οοοῖς, Ογήέοαὶ! Νοίες οα. ΟΤ. Ἡ ει. 
(1907), ΡΡ. 67 π. :, ο8 ἢ. 3, 104 Ὦ. 1, 114 7 118 η. τ; ΒΗ. Η. Ηοποσίδ, 

ϑονις ποοπυερμίοηπαὶ Μέσιυς οπ ἐπε Τεχὶ οὕ ἐπε Βέδίε. Ν]] Ῥαπμὶαὶ απᾶ 
ΟἈγοηπέοίες, ἰὰ Ῥνοςεεάίηρο οὔ πὲ δοοίείγν οἿὙ Βὲδίίοα! Ατομαοίοσν, ΧΧΙΧ. 

(1907) Ρρ. 31-.38, ὁι-όρ; 5. Κ. Μοκίπιδῃη, Ζμεαημηθη οι μη τι. Μεν- 

εἰείοληρ ἀ. Ῥαγα οι οκία ἀ. Ον. ω. ἀ. ἀϊίενεη Βώσμεν ἀ. ΑΥΤ᾽. (1907); 
5. Ε. Ὀείνεσ, ΖΟΤ να (τφο8) ρρ. σ1ό-ς4ο; Ο. Ὁ. Τοσγευ, Τῆς Α4ρ- 
βαγαδε5 ὕογ ἐδμιε Τεχίμαὶ Ογμ είς οὗὈ Ο γοπέοίες- Εκγα-Νελπεηαῖ, ἰὰ 
Ἡαγρεν Μενιονίαὶ 11. (1908) ΡΡ. 55-:τι; Ὗ. Ε. Βαγηες, Τὴε Ῥαυϊὰ οὗ 

ἐ"6 Βοοὶ οἵ 5α»εμεὶ απὰ τε ανϊά οὕ “ι6 Βοοκ οὗ Οἠγοκέοϊες, ἱπ Ἐχρ. 
1} ϑεγίεβ. Νο. 37 (1909), ΡΌ. 49-59; Α. ΚΙοβίδττηδηῃ, Οἠγοροες, ἴῃ 
Τῆς Νεὺυ ϑεμαῆῇ- Ηενεος Ἐπογὶ. νοὶ. 111. (1909) ΡΡ. 68-7γ1; Ο. Ο. 
Τογτου, Τῆς ΟἸγονέοίδν ας Ἑάέίον απὰ ας Ἱπαάσρεπάφηε Ναγταίον, ἴῃ 
4.51. ΧΧΝ. (1909) ΡΡ. 157-73, 188-217. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ 

1 (ΗἨΒΟΝΙΟΙΕῈΒ 





ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ 1 (ΗΕΚΟΝΙΟΚΕΒ 

ΓΙΧ. ΟΕΝΕΑΙΟΟΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈΘ ΨΙΊΤΗ ΘΕΟΟΘΟΞΚΑΡΗ- 

ΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΝΟΤΊΙΓΒΞ5. 

Ι. Ῥείμλονδὶ σθηθαϊορίοβ τὶ ἃ 118 οὗ Κῖπρβ δῃηὰ ΡΟ μ8 
οὗ Ἑάοπ.---ΤῊΪ5 σμαρίεσ βεγνεβ ἰο ἱπίγοάυςε (6 ψεμεαϊορίθβ οἵ 
τε {δὲ5 οὗ Ιβγαδὶ Ὀγ βῃονίης [5γδ6}᾽ 5 ρίδοα διῃοὴς [6 πδίοη8 
δπὰ ἴῃ.5 σοττεβροπβ ἴο ἴΠ6 εἰμηὶς αἰδουβδίοηβ ἢ νϊςἢ πιοά- 

ΕΓ ΤΙ [ΕΓΒ ΓΕ] ΘΏΓΠΥ ρθη ἰμεὶγ Ηἰβίογεβ. [8 τηδίζεγ ἰβ ἀθγίνεά 
εητίγεϊυ ἴσοι ση. 1:-36. ΑἹ] ἴῃς ψεῃθδίογίεϑβ οὗ ἰἤοβε σμδρίεγϑθ ἃσὲ 

ἱποϊυάεά ἴῃ [18 σοπιρί]δίίοη ἐχοαρὶ {μαὶ οὗ ἴῃς ἀεβοθηάδηϊβ οἵ 
(αΐη (6η. 4:..-5). ΤΏ δυϊμοτγβ πιο μοὰ οἱ δου ἀρτηθηΐ, ἰῃ ψίνίης 
᾿ἰδῖβ οἵ πδπηεβ (νν. "-“ εἰ αἰ.) ψἱπουΐϊ βιδηρς {Πεὶγ γεϊδιίοη ἴο ομς 
Δῃοίμοσ, ϑῃονβ (Πδὶ 6 δβϑϑυιηθαὰ 5 γοϑάδυβ ἴο ἢᾶνε Ὀδθῃ ἴμοῦ- 

ΟὈΉΪΥ ἰδγα]αγ τ ἢ (ἢ6 παιταῖνεβ οἵ σεῃεβίβ. 

Με τε ϑουτος ͵'8 οἰεατ, [ῃ6 ᾳυεβίίοη ἨΔ5 γεσθηεγ Ὀδθη γαΐϑθὰ πεῖ μετ 
ἴῃς Ἑμδρίεγ ἰβ βυ βίη δ! ἴῃ τῃς ἴογπι ἱπ ἩΔΙοὮ ἃ νὰ5 ἰεΐς Ὁ τῃ6 
ΟΒτοηίοϊεγ οὐ ψμεῖμεῦ δὴ ογίρὶ πὶ πυς]ευβ. ὈῪ δἷπὶ τεςεϊνεὰ υτηεγουβ 
δα ἰομβ ὑπι}} {Π6 ψχεπεδιορίςδὶ πιδίογίδὶ οἵ ὅπ. ψὰ8 εχβαυβίεα. Βεη- 
Ζίησον πιδἰπίδίηβ [Πδΐ ἴῃς οτίρίηδὶ ἰεχὶ οοπηρτίϑθα ΟΠ]Ὺ νν. 1.49 (Ὁ). 3.-28. 

μν ΤΏὩε Ψαίίοδη ἰοχὶ οἱ (ὁ ἰδ. Κϑ νν. ""-3, ψν]ὶοἢ ἀγὲ ἰη ἴῃς Ησχαρὶδ ὑπάογ 

ἴδε δϑίογίϑικ (Εἰε]α), δπὰ ἃ βογί οὗ ἀουδ]εὶ εχἰϑίβ ἰῃ νν. 171-19 δῃηὰ νν. 3. 5, 

ὙΒεβα ἔδοϊβ ἴδνὲ υγηϊσμεὰ (ες ρτουπὰ ἴοτ δϑβυπηίης ἴΠε ϑεςοπάδγυ 
Ἑδδγδοῖογ οὗ νυ. "..3,. Βυΐϊ (ῃς εἰρηϊβοδηὶι ψογὰβ υἱὸς Σήμ Αἰλὰμ καὶ 

᾿Ασσοὺρ, ἰουπά πῃ (ἢ;98 ἰδεὰπα οὗ (68, ἀτε ςεγίδίηυ ἃ τεπιπδηΐὶ οὗ ν. 17 

πτϑὸ πιδγκοὰ ἴῃ ϑινεῖε᾽ 5 δαϊίοη---ἰῃ5 πηδκίηρ ἱξ εχίγεπιεῖὶνγ ῥγοῦδο]ς 
τδδῖ τὰς οτἰρίπαὶ (ὅ οοπίαϊηθα (με σι μοῖς ραββϑασε. (ΤΉΪβ οπιίϑββίοη ὈΥ̓͂ 
Οτήψεῃ ͵5 ΟἹ οπς οὗ πιϑην {Π]υϑ ταί οη8. ψἷςἢ πισῃϊ Ὀς εἰϊεα οὗ ἴῃς 
Ῥοογ υδ γ οὗ [με τεχὶ τ Ὡΐ ἢ Ὡς δά; 8εεὲ Τογ. 47ῸὉ. ρρ. 94.) Τῆε 

ῬΆΓΔΙ1εἰ5, νυν. 17:-.9 δηὰ νν. Ἀ- 5, ἀγὲ ποῖ ἱπάϊςδεδνε οὗ ἵνο βϑουγοαβ, βίπος 

ἴῃ οἣς ἴῃς οοπιρίϊεν 5 ἰγαςΐης ἴῃς (οἸἸδίετγαὶ ᾿ΐποβ, ψ  ὶὶς ἰπ τῆς οἴοτ ἰϊ 15 
ιἷβ ρυγροβε ἴο φῖνε ἰῃς ᾿ἴηεα) ἀεϑοεηΐ οὗ ΑὈταμδπι. Τς ἱγαηβροβίτοη 
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οἷ νν. 3. (Ξε ὅσῃ. 25:3:-) δηὰ νν. 33:3 (πὸ (τη. 253-2) ἢΔ8 πο 5ἰρηϊβοδηος, 

βίῃος ἰΐ ἰ8 δαϑὶὶγ Ἂχρὶδἰηθά, [με ἀεβοεηάδηιϊβ οἵ ἰβῃγμηδεὶ, [με δγϑί- θοτη, 

θείης ρἰδοθὰ ἄτβὶ πὰ ἴποβὲ οὗ 138δς, Ὁγ [πε σοπιρ ]ετ᾽5 μδΟὶΐ, σοπις ἰδϑῖ. 
Ἐχυδιὶν ἰγἰνίδὶ ἰβ [με τερειοη οὗ (πε βυθβίδηςε οὗ ν. 339 ἴῃ ν. 82, Τῆς 
ἀεβοεηάδηϊβ οὗ Εβδυ (νν. 5 5.) ἃγῈ 85 πηυςἢ ἴῃ Ρἷδος μεγὰ 858 ἴῃς ἀεδθοεηά- 

δηΐβ οὗ Ξῃπιδεὶ δπὰ οὗ Αὔγαβδῖη ὉΥῪ Κείυγδῃ. Ηδησα ἔμοτα ἰ5. {{||6 

οαυβε ἴο ἀουδὲ μαᾶὶ {πε ἄγβὲ σμαρίεγ οἵ ἰ8ε Οῃγοηίΐοϊογ᾽β ἰϑίογυ [88 
οοπλς ἄντ ἴο 3 ἰῃ 556 [14}}}7 ἴῃ 6 58π|ς ἔογηι ἰπ πὶ ἢ ἰΐ Ἰεῖς 8 μαπά. 

1.4. Το ἴδῃ δηϊθάϊ!υνΐδῃ Ραίσ στο β δηὰ {Π6 ἔπ γΘα ΒΟΠΒ 
οὗ ΝοδῈ --- ΤῊ ϊβ8. |ἰ5ὶ οἵ μᾶπΊε8 ἰβ ἃ σοηἀεηβαίίοη οἵ Οη. ς δγ [868 
οπἰβϑίοῃ οὗ {πε σῃγοποϊορίςδὶ) βίδίεπιεηῖβ πὰ ἴΠο86 οὗ ἀδβοθηὶ ἔγοτη 
[Δί μεῦ ἴο 5οῃ; δηά {δε 115ὲ ἰὴ 6η. 18 Δρρδγεῃῃν τηοάε]]εὰ δῇογ τἴμ6 
Βαργ]οηΐδῃ οἠδ οἵ ἴδῃ δηςίεηί Κίησβ ΨΨὨΙΟἢ Π85 Ὀδθη ργεβογνεὰ ὈΥῪ 

Βετγοββϑυβ (Ὀγ. Οη. Ρ. 80, ΚΑΤ." ΡΡ. 531.}., ἀοτγάοη, Εαγὶγν Τγαά. οἵ 
Οη. ΡΡ. 45 7.). Τῆδ πδιηθβ ἄρρβᾶγ ἰῃ βοπῖε ἰῃβίδῃςββ ἴο βᾶνε Ὀθθῃ 
ἀεγίνεα ἔγοπι [ῃ6 Βαυ]οηΐδη 115: Δηα ἃγε α͵5ο αΐγεοιν σοππηθοιθα 
ἰῃ ἃ Ἰατζα πηδᾶϑιγα ΜΠ" [Π6 ἤδπηθ5 ουηα ἴῃ ἴμ6 ροποδ)ορίεβ οὗ 

Οη. 4 (1).-. 4ἀα»2) 1.6., νιαθ οὐ ριαπκὶμα, δὰ ἀρρτγορσίδίβ 
Ὥδηδ ἴογ ἴῃ6 ἔγϑί πγδῃ, ἴῃ ἔδίμοσ οὗ (6 Ὠυμηδη τάςο; ἤδησα ἃ 

ΡΓΌΡΕΙ πᾶπηθ (Οῃ. 43 ς'-, ΕΝ. ντοηρὶν ἴῃ Οπ. 31}. ", νυ. ὨἽΝ, 

8. ΒΗΒ.).---ϑοίᾳ] (π. 455.“ ς᾽ α. 0) ἀεγίνεά ἴῃ Οπ. 45, ῥτορα- 
ὈΪΥ ἔτοπλ πΊΘγα ἀβϑοηδηςθ, ἔγοτῃ ΧῊΦ ““ἴο Δρροϊηϊ,᾽" Βεηςς, ““5υὉ- 

βτυϊς"; τ[ῃὲ πιεδηΐηρ ΟΥ Ά ἀετγίναϊοη 8 οἰδμοσγννῖϑα ΘΒ ΓΕΙῪ 

οὔβουγε.--- πο] (ΦΜ) (ἢ. 455 ς" 5. [ὴ ροείίοαὶ νογά ἔογ 
Τ,Δῃ ΔΠη6 ῬγοῦΔΟΪΥ ἰῃ [0]1-Ἰοτὰ ἃ πδιηδ ᾿ἴκε Αἀα»» ἴον {πε ἢγϑί πηδῃ. 
Τῆς {Πϊγὰ Βδθυ]οηίδη ἤᾶπιε Αὐηθοῃ Οὐ Ατμη ]ᾶγι5 ἢ85 4150 {πε 58Π16 

ταεδηίΐηρ.---2. Κομαη] (1253) (ΟΠ. 5 δ. 7) ἴο Ρε σοππεοίεα ψ 

Καίπ (Ῥ) (Οση. 4' “.), ἢ τμῈ τηβαπίησ οὗ ἃ 5. ἢ,᾽ δηᾶ (ἢ 

Ποιτεβροπαϊηρ ψ ἢ (ῃς ἔουγί ΒΑ υ]οπίδη πᾶπια Ατηπιθποη, ΜΠ ΪΟῃ 

5 αχυϊνα]εηΐ ἰο ““ἀτίβοεγ."--- Μαμαίαι εἰ] (ΟἩ. 5:3 5-, 4150 ἃ [υἀ8}- 
ἰϊε, Νέα. χα 7). Ὑῆε τηδδηίΐηρ ἰ5 “ργαίϑβε οἵ (οά." [1 5 Ροββίθ! νυ 

ἃ Ἠορταίϑεα ἔοστῃ οἵ [με 8{Ὁ| Βαδυ])οπίδῃ πᾶπὶε Μερδίαγιϑβ, ἃ σοῦ- 

τυρίΐοη οἵ Μεϊαϊαγιι8.---ὐαγεα]} (( πη. 5" 5., αἴϑοὸ ἃ (δθθίίε 4} {), 

ἔτοια [ἢ γοοί πηδδηΐηρ ἴο ρο ἄονῃ, θυΐ [Π6 5ἰρῃϊβοδηςε οἵ ἴμε πδπὶ6 

ἰβ ποί ἀρραγϑηϊ.- -ϑ. απο} ἘΝ 5. που: ((πι. 5," κ-, αἰβοῖδε ἔγϑι- 
Ῥοτῃ οὗ (αίη, 6η. 4:7 “, αἸ5ο ἃ βοὴ οἵ Εδυδβῃ, τ (ἢ. 53). Ηε, ἔτσοῃι 

ἢἰβ “ἰγδηβιαιίοη,᾽" 15. [86 τηοϑὶ μοίδθ]6 οἱ ἴῃ ἴθῃ ρδίσίδγοῃβ ((ῃ. 
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53). ὙΠε ΠᾶΠῚ6 ΓΠΔΥ πιεδᾶη “ ἀεαϊςαίίοη,᾽᾽ δηά τηΐρῃΐϊ ἴῃ [6 βἴοῦυ 

οἵ (βίη θὲ σοππεςίεα ψἱ (με Ὀυϊ]άϊηρ οὗ [με ὅγϑί εἰϊγ (Ὁ. 47), ΟΓΥ 
 ἀεγίνεά ἔγοπι ράγα]]εὶ Βαδυ]οηΐδηῃ Κίαρ Ἐπιπθάυγαηκὶ, ψῃῸ 

ΡγοΌΔΌ]ν ννᾶ5 {πὸ πιγίῃϊςα] Ὠρἢ ῥτίοβί οἵ ἃ ρίδοε {ἰπκίπρ πεάνεη δηά 
δασίῃ, {Π6 πϑπλῈ τηΐρῃϊ ἱπιρὶν ἀεδάϊςαιίοπ ἴο [Π6 ῥγεδιμοοά. ΤῊ Ϊ5, 

ςοπϑιἀεγίης ΕΠΟΟΒ᾿ 5 γε] ρίουιβ σμαγδοίεσ, 15 τόσα ρ]δυβϑθ]ῈΕ. ΤῊΣ 

ἱπ: δοη οὗ ΕΠΟΟΣ ἱπίο Βθᾶνθη]ν τηγϑίεγίεβ, δοσογάϊηρ ἴο {πε ]δίοῦ 

7ενβῃ βίογυ, ργοθδθὶν ἀγοβα ἔγοπιὶ ἃ σοπηεβοίίοη θείνγεεη αἷπὶ δημὰ 
186 Βαδυ]οηΐδη ρδγβ]]εὶ, βίης {με Ἰαϊίεγ γᾶ5 [ἢ6 βρόββεϑϑουῦ οἵ βι ἢ 

Κπον]εᾶρε.--- Με μδλοῖα 1] (ΟΠ. 5315. 7), “τηδῃ οἱ πιῖ 55:16. ὍΤΒε 
ΠΟΥτεβροηϊηρ πᾶπια ἰη ἡ. 4:" 5 Μείμυβηδεῖ -- Βα υ]οηΐδη ηεμέι- 
σμα- ἡ ἢ, Κ΄ ταδὴ οἱ σοά.᾽ Τα σοττεβροπαάϊηρ μᾶπῖα ἴῃ με Βδθυ]ο- 

πΐδη ᾿ἰδὶ Απιερϑίμιιϑεα αρροὶ- δὲρ, “τωδῃ οἱ {μ6 ροὰ 5"; Βεῆςβ 

“ΤΉ Ϊ155116,᾽ ἐλοίαα, ι5 ῬΡγοθδ]γ δηοίμεγ {{Π6 οἱ δίπ, ἐ.6., οὗ [με πχοοη- 

φοά.---αριεοἢ!] (Ο(η. 455. τς 5. ὴ. ὙΠε ἱπηρογίδηϊ ροβιτίοῃ οὗ ἰῃ8 

1δυλεςὶ ἴῃ {πε 1ἴπ6 οὗ (δίῃ, ννίεγε ἢθ 8 [με [το γ οὗ [π6 Γεργεβθηΐδ- 

Ἐνεϑ οὗ [ἤγδα βοςΐδ] ς145565---ποηδάϑ, πιυϑίοαη5, Δ 5π}}{Π5---)ηά 

ἴῃ {δε ᾿πε οἵ δεῖ, νῇεγε ἢ ἰ5 ἴδε ἔδίμεσ οἵ Νοδὴ δηὰ σταηαίαι μοῦ 

οὗ ἴπ6 τερτγεβθηίδίϊνεβ οἱ {86 ἴῃγεε γᾶςεβ οἵ πηδηκίηα, γενεα]5 ἴῃ 8 
ΡΓΟΌΔὈ]6 ἰάθη οἵ (πα ἴνγο ῬΈγβοῃβ ἰῃ ογὶ ψίη, θαΐ νἤθηςε (ΠΕ πᾶπα 

ἷβ ἀεγίνεα ᾿β 51} οὔϑουγε, ργοῦδθ]ν ἔγοπιὶ ἀῃ δηοϊεπί ΒΑΟυ]οηΐδη. 

ξοὰ.--4. Νοαβ] (6ῃ. 5". ἀῃὰ γεαυθηΐ ἴῃ βίογυ οὗ (με θΒοοά, ση. 
6-το, 15. 54’ ΕΖ. 141. 3), ὙΒε Νοβῇ οἱ ση. 55" (7) ἰ5 οἰεδγὶν (πῃ 

Βυβθαηάτηδη ψη0 ρῥγοάποεά ψὶηε (Οη. 9"95.), ἀηα (5 ρᾶνε πιδῃ 
ταβί, γε γεβῃτηθηΐ, δπα Ἴσογηίογί ἴῃ ἢΪ5 οἱ]. ΝῺ {μὲ Βεσὸ οἱ [ῃε 

βοοά «͵5ο Ὀοτε [5 ἢδπὶ6 5 ποί οἰδᾶγ, βίῃςθ 20 οογίδίη σοηηβοίίοῃ 5 

ἀϊβοογῃῖθὶε Ὀεΐννεεη [ΠῸ6 πᾶπὶα Νοαλ (2) δηά {}-παρῤὶο μη, ἴῃ 
μᾶταα οὗ (με Βαρυ]οηΐδη Ποτο οἵ {πε ἀείυμε.--- λό] (νν. "1." ση. 
53 610 γ18 018. 32. 328 1. Το - 31 1. δ] 1110 4. 7) ΤἸΏ6ΔΠ5 ΓΕΏΟΥΨΏ, ἡ.6., βίογυ, 

Δα ΔρΡΡΑΓΘΏΓΥ τνᾶ5 ἃ ἢΔπ|ὶ6 οὗ 5γδεὶ (ο΄. σ. 9" Βίε55εἀ δὲ Υαῖῦ:- 

αὐελρ ἐμ6 (οά οὐ 5ἤέη:, ἴ.6., οἱ 15γ8ε]).--- Πα»}] (ν. " Οἢ. 553 619. γ. 

9.5 τοῖ- 4. 39) Βιρεγβθϊηρ ροβϑίΪΥ (Π6 ἤᾶπηα Οδηδδῃ ἰῇ δῃ θυ ογ 
Ἰιδὶ οἱ Νοδἢβ ἴἤγεε 80η8 (υ. στ. 95 7) 158 Ῥοββϑίθ!γ ἀεγίνθα ἔγομι 
Κέριοι ἴῃς Ἐργριίδηβ᾽ πάπα οὗ ἱμεὶγ σουπίτγ (0 8., τί. Ἠδπὶ; 
ἘΒὶ. 11. “οἱ. 1204 δοβοϊυἱεὶν ἀξηΐεθ {Π|5 σοπηεοίίομ). Παρ, 

βίδηἀβ8 ἴογσ Εργρὶ ἰῃ 58. γ85. 1ο 585-37 τού, Τῆι Παθι ρΡΡρτο- 

ῬείδίεὶΥ τεργοβοηϊθά [ῃ6 ρεορίεβ βουϊῃνναγά ἔγομη Ῥα[βδίίπε.--- 
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)αΡ"φ6}}} (ν." Οη. ς33 619 715. 18. 18. 117 χοι- 5.31 7)ὴ, Αὐοροτγάϊηρ ἴο Οη. 

9.5 [πε ψγογὰ 8 ἔγοπι {8ε τοοῖ ζγ1}8), πιεαπίηρ “ ἴο ΒΕ ὀρβῃ ᾽ (30 
ΒΌΒ., Μαγροϊὶου ἰῃ 2.8. βυρφεβίϑ ἃ ἀογίναιίίοη ἔγοσῃ ΓΠ8" “ἴο θῈ 

[αἰτ).᾿" Ὀυΐϊ τμ6 τεαὶ οτγίζίῃ ἰ8. 51}}} οὔβευγε. [11 Ὀσί πιδ Υ σοτῈ5 

ψἱπουΐϊ ἀουθδίὶ ἔγοπι βοαθ δρρε!]δίΐοῃ οἵ (ῃῈ βεορίεβ οσ σου ίγΥ 

Ἰγίῃρς ἴο 1π6 ποτίῃ δπὰ νεβὶ οἵ [βγϑεὶ, θεσᾶιϑε ἴῃ ἴμοβε ἀϊγεσι θη 
16 ἀεβοεηἀδηίβ οἵ Χαῤῥοί ἄτα ἰουῃᾶ (νν. 5"-7. 7Δρῃεῖ την 

Βᾶνε τεργεβεηίθα οὔ ρίηδ!ν ἐπε ῬΒαρηϊοΐδη5, βίπος ἴπῈ Ἐχργεββίοῃ 
ἀνε] ἶπρ ἰπ ἴΠ6 ἰεηῖβ οὗ ὅδεπὶ (6. 97) Ροϊπηίβ ἴο ἃ ἰαπὰ δά- 
͵Δεεμὶ ἴο Ῥαϊεβίίπς (0). Ἐχίγα νοΐ. ᾿. 80). 

2. )0} 80 ἴοο ὅπ. 59. 135., θυὶ ὦ Καινάν͵ Ἐ Οαΐπαρ, ἴῃ ὈοΙᾺ Ρΐδοαϑ, 

880 ν" ἃ ἀϊ βεγεπὶ ργοπυποϊδιίίοη οἵ Πε ἀἰρμίμοης ν ΐο ἢ πιὰγ μανε Ὀδθῃ ἱπ 
υ86 ἴῃ ἴῃς ΟΒτοηίοϊετ᾿ 5 ἀν, ο΄. ΚΙ. 5807. Ρρ. 527,., Κονι. ρῃ. 2.7. 

δ-7. Το ἀεβοοηἀδηΐβ οὗ δρῃοίῃ.--- ΤΏε56 νεῦϑαϑ ἄγα (ἀΚθῃ 
ἀϊγεςν νι βουΐ οἤδησε ἔγοπι ση. το" (Ρ). ΜΝ αΐενεγ νᾶγίδίίοηβ 

ἴδε ἵνγο ἰεχίβ μον ἜἘχμῖ δῖ ἄγε ἀπε ἴο (Π6 σΟργἶβῖ8 οἵ ὁη6 οσ (86 οἴ με 
ὉΠ]655 (πε ἰοχὶ υϑεά Ὀγ [8ε (Ὠγοηίοϊον ἀϊβεγεὰ ἔσοπι {πε ἀυομείγρα 

οἵ ἢ. ὙΤΪ5 5 δ5ο σις οὗ 8}1} οἵδε σᾶϑεὲ5 ῇεγα (μ6 ΟὨΠΓΟΠΊΟΪοΓ 
οἰεατῖν τεργοάμοεβ (δε ἐχαοῖ ψογάβ οἵ δῖ5 ρᾶγα]]εῖβ. ΕῸτ νᾶγίδίοἢ5 
566 ἰεχίυδ] πΠοίεβ. ὙΠ6β6 Πδίϊ ἢ 5 ΟΥ̓ ΡΕΟρΡΪΕ65 πηυϑί 811 θ6Ὲ βουφῃί ἴο 
186 πουῖῃ δπὰ ννεϑί οἱ Ῥαϊεϑβίίηε.---ὅ. (ορ"Ὲῦ] (ν. " ΟὩ. το" “- ΕΖ. 

285, πᾶπιε οὗ ἃ ρεΐβοῃ Ηο. 1" 7) ἃ ρβξορὶε οὗ Αϑία Μίπογ ἰάἀεηιϊςαὶ 

ψῖ τπ6 Ο νεγγαὶ οἱ Αϑϑυτίδῃ ἰῃϑβοτὶριίοηβ. ὙΕΙ͂Σ τοτί ΟΥΥ ἰῃ 

Αχγηεηΐδη ἰ5 δ ]εὰ σαρηγ. 11 σοιτεβροηάβ ἴο σαρρδάοςοϊαβ. ὙΤΠΕΥ 
ἅτε ἴμε Κἰριρμεγίαης οἱ ἴῃς Οτϑεκβ.--Μαρορ )](Οη. το" ΕΖ. 38: 39") 

ἔτοπὶ ςοἸ]οσδίίοη ἴῃ ἘΖΕΪκΙεἰ δηα ἔγομῃ 8βϑοῦδηςα 5 οἰοβεὶγ γοϊδίθα 

ἴο ὅοχ, ΜΕ ἰοΒ ΔΡΡΑγθη ιν ἰ5 [π6 Οαξαΐα οἵ ἴῃ6 Απγάτηᾶ (Δ ]εἰ5, ἃ 
ἀεβι χη δίίοη οὗ πογίμεγῃ Ῥαγθαγαπθ. ὙΠ ἰγδα το π8] ἰἀε πε βοδίίοη 
Μὴ [86 Θουτδη5 5 ρΡ]δυβιθ]ε (ΕΔέ. 11. ς0]]. 1747.}).-- Μαάδαϊ] ἑ.ε., 

(μὲ Μεάεβ τηεπιοηθα ἐγεαυθηι ἴῃ [86 ΟΤ΄.---σαναη] (ν. τ ὅσῃ. 

1το"- 415. 661" ΕΖ. 27'"- 19 Ὁ η. 85: τοῦ» 11 ΖΕ. 9", Ρ]. 70. 45 (32) Ὁ) {πε 
Οτδεκβ, ΟΥ ΠΊΟΓΕ ὈΓΟΡΕΓΥ ἴπε Ιοηΐδη5.---Τ δαὶ απὰ Μεςῆδο] 

(υπεπιϊοποὰ αἰννᾶγϑ ἰορεῖμεγ απ. το" ΕΖ. 27}} 3236. 28 1. 20', ἐχοορί 
15. 66'»,ὄ Μοσγα Τδαὶ οσουγβ δίοης δηαὰ 8. 120", ψοσε Μεεμεοῖ, 

δ'οπμθ). ὙΤΉΘΥ ζγὸ ἴδε Τῆδαϊῥ ἀπὰ Μησἤξι οἵ ἴῃς Αβϑυτίδη ἰηϑουρ- 
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ἴομϑ δηὰ {ῃ6 Μοϑβομοὶ ἀιὰ Τίδαγεποὶ οἱ Ἡετγοάοίυ5 (1. 94, νἱΐ. 
8). Τῃ [με Αϑϑγτίδη ρεγοα {Πεὶγ πόῖὴε νγὰ5 πουίῃ-εαςεῖ οὗ ΕἸ] Ἰοὶα 

δηὰ εαϑβί οἵ (δρράοοϊδ; ἰαΐεγ ἴμεν τε γε {υσίμεγ ἴο {86 ποσί ἴο 
(δε τπηουηπίδίηοιυϑ τερίοη βου ῃ-εαϑὶ οἱ ἴ[ῃ6 ΒΊΔοΚ 5ε8 (Όγ. Ομ.).- 

Τίγα5] (ἀπ. το" {) Τοστλεσὶν ἰάθη β θα τι (86 ΤὨγαςίδηβ (50 08. 

Απ|. ἴ. 6. 1) Ὀὰϊ πον σοηογα! ν ἢ (με Τγγοεπὶ (Τυρσηνοι), ἃ Ρ]- 

Ταῖς 4] ΡΘΟρΡΙῈ οὗ [πε ῃοσίμεγῃ βἤογεβ δῃηὰ ἰ5]δη 45 οἵ {πε Ζεδῃ ὅεα 

(Ηάι. ἱ. ςγ, ΤΒυς. ἵν. το90). ΤΊγας Ἠδ5 8150 θδεὴ τεψασγάθα 85 ἴδε 
5816 88 Τ᾽ αγολίδἢ ν. (Ὁ. Μὰχ Μύ]ον, Ονέϑη 111. Ζεμμηρ, τὸ Αὐρ. 

1ροο, (ο]. 290).---Αξ. Α:λκεηα 2] (ΟὨ. το" [6. 51). ὙΠΕΙΓ Βοπιε, 
δεοςογάϊηρ ἰο 7εγεγηίδῃ, ννὰ5 ἴῃ ἴπ6 σερίοῃ οἵ Αγᾶγαΐ, ἀπά ἴμεν ἃγε 
υὑπάουθίεαϊγ {πὸ Ασλζηζα, 1σἠξμζα οἵ [με Αβϑυτίδηβ; δῃ δ] ὺ αἱ {πε 
Αβϑυτίδῃβ ἔγοπι ἴδε σγεῖζῃ οἵ Αϑαγβαάάδοη οηναγά, δῃηὰ ροβϑί ὉΪῪ 

ἰάεπ ες] τ (με Θογιμίδη5 (ΚΑ Τ." Ὁ. του); (δε Ηεθτενν μδπιε ἢδ5 
ΔΓΐβθη ΔρΡρδΥθ Υ (Ὠγουρῇ ἃ σοηϊαβίοῃ οἵἉ ἰεἰεγ5 (ὩΦΙ ἰπδίεδά οἵ 

ΤΌΝ) κέρμα} Ὲ} ποῖ γεὶ οἰεαυν ἰδοημ θεά οὐ Ἰοσαῖθαά; δο- 
Τςογάϊηρ ἴο [Ὀοβερῃυ5 (4π|. ἰ. 6. 1), [Ὡ6 Ῥαρῃ)αροηΐδη5.--Τοραγνια ἢ 
(Οῃ. το" ΕΖ. 27" 385 0). ὙἼε σείεγεῃοσαϑ ἴῃ ΕΖ. ἰηἀϊσαῖε ἃ μογίμεγῃ 

ΠΟΟΒΊΓΥ ΓυΓηἰϑῃίηρ ΠΟΓΘῈ5 πα τιῖεβ, ἀϑυ8}}ν ἰἀεπε πε ἢ ἴμὰ 
Αττηεηΐδη5 δηα ὈΥ 5οῦῆηε σοηηεοίεα ν ἴῃς εἰν ΤῊ σαγίηημ οἵ (με 

Αϑϑυτίδῃ ἰηβοτὶρίίοηϑ (ἘΒὲ. Ν. ςο]. ςι29, Πε]. ῥαγ. Ρ. 246).---. 
Απηπὰ 6 5οη:5 οἵ Χανα"] ἴο θὲ δουρῃΐ παΐυγα!γν ἀιηοηρ ἴΠ6 σουῃίγε5 
ΟΥ ΡΘΟΡΪ65 θεϊοηρίην ἴο [με Οτεεῖκ8.-- Εἰ ἐδλαλ] (Ἃπ. το! ΕΖ. 271), ἃ 

Ιαπὰ {μαὶ δοοοτάϊηρ ἰο ΕΖεΚίεὶ ἔτι βῃθα “Ια ἀπά ρυτγρὶε,᾽ μεῆςε, 

βίποα ἴπεϑε ἄγε ΨΕγα ρτοσυγεα ἔγομι 5ῃ6}1-ἤ5ἢ, ἃ Οτεοίδῃ πλαγ ἰπ16 
Πουπίγυ: ἰονοῦ ΠΑΙΥ ἀπ 5:0}]γ πᾶνε Ὀεεῃ ϑυρρεβίεα (Ὠ]]1.), [λ6 

ΔΕοϊϊδη5. (Αμολεις) (θεἰ.), ΕἸ’5 ({Πλι9) (Βοκῖ.), σαγίμαψε 85 
1πουψὰ ς4]1εἀ ΕἸ1556 (55.).---Ταγεἠῖδ}} ((Ὰ. το" δηὰ ἐγεαμεπὶ εἶβε- 
ΨΏ6ΓΘ), σοπηΏ Ὴ]γ ἰἀοπεοἀ νυ ἢ Ταγίεβϑαβ ἰῃ ϑραίῃ, γεΐ ηοΐ σοῃ- 
οἰυβίνεϊγ 50β. Τάγϑιβ ἴῃ (οἶα Ὧ85 4150 θδεη παπηεά (ΕΒ ]. ΙΝ. “οἱ. 
4808).--- ΑἸ ηι:}] (ἀπ. τοῦ Νὰ. 245 15. 23... [6.. 219 ΕΖ. 275 Ὠπ. 
1139 7) τεργεβϑεηίβ Ουργυβ. ὙΠῸ ΠᾶΠῚ6 ἰ5 ἀεγίνεα ἔγοτῃ ἴῃ εἰν 
ΚΙἕοη οἡ {με βουϊῃ-Θαϑὶ 5ῆοσγε οὗ (πε ἰβἰδηὰ.--- Κοδαπῖρι {] (τη. το" 
ψτΟη ΡΥ οάαηρι) ρθβορὶε οὗ ἴμε 1ϑἰδηὰ οὗ Ἐμοάεϑβ. 

6. Γρ᾽}}} δρουΐ (Ὠἰγτίγ μ585. (Κεπηϊΐς., Οἰη.), ὦ, Ἐ, δπὰ ὅση. τοῦ γον, 

ΨΏΙΟΝ 15 ἴο Ὀε τεβίογεα 858 ἴῃς οτίίπαὶ (Κδυ., Κὶ.).--ἴ. πσϑγτ)] ση. 
τοῖ στ. ΤὍΏς βη8] “' ῬΡγο Δ ΌΪΥ ἄγοβα [Ὡγουρῃ (ῃς ἱπυεηςς οὗ ἴῃς 
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Ρτεσεάϊης πιοῦν δπὰ ἰβ ἴο θὲ γεπιονοὰ (Κδυ., Κὶ.).--- )νν}] σα. Ὁλ)Ύτι. 

ὙἼΒε ἔογπλεσ ἴ8 ἴῃς ἴγὰς γτεδάϊΐηρ, βυρροτίςα ἴπ ὅσῃ. ὈΥ ϑοτῆς Ηεῦ. μ55. 
(Οἰῃ.) δπὰ ὦ δπὰ δοςερίεα Ὁγ Β4}} (5807.), Ὠ11., ΗοἹ]Ζ., εἰ αἱ. 

8-16. Το Ἠδτὶΐε8.-- ΤῊ 5 ραββᾶρε 5 αἷβδο ψίμβουΐ οἤδηρα 
ἔγοῖὰ Οπ. τοῦ δ 15τ|δὸς γν, “- (Ρ), " ππα[αὶ (7). ὙΒε ἰηίεγνεηὶπν 

γεγβοβ, 6Π. τοῦ, ΠΕ βυπιπηασΥ ΟἹ. το’ 1 ἀδβογρίίνε οἵ [πΠ6 Κίηράοτῃ 

δηά οἰξίε5β οὗ Νίταγοά, ἀγα οὐχὶ τἰθα 85 ἱστεϊανδηΐ ἴῃ ἃ Ὀχγεῖ οὐ] πη 6. 

Οεοργαρμίςα!]γ [με Ηδηλἰε5 γεσα βουτῃ δηα βουτἢ-τνεϑβὶ οἱ Ραβϑίϊῃα 

δηα ἱποϊἀεα 4150 {με 50-081164 (δηδδηϊε ρεορ ο5 οἱ Ῥα]βϑίίῃο.--- 

8. Οπ5}}} (πη. το" δηὰ ἔγεαιθηΐ δἰβεννῃογε) (86ε νυν. " 4) [ῃ6 Ἰαπά 

δηἀ Ρθορ]ε οἵ ψρρεσγ Ερυρῖ, σοπηπλοηὶν οΔ]]εἀ ΕἸΠΙοΡΪ8.--- ΜΊσγαϊ»"] 

Ἐφυρί. Τῇε εθτεν ψοσὰ 8 αϑι8}}γ δοσερίεα 85 ἃ ἀκ] γεΐεστίης 

ἴο ὉῥῤΡῥὈὲγ δπά ἰοννοῦ Εφυρί, ἱπουρ αἰ5ο τεραγάβα βἰγηρὶν 85 ἃ ἰοσδ- 
ἔνε ἴοσα (ΕΔΒὲ. 111. ςο]. 2161).--- 1] (Οπ. το" 76. 46" ΕΖ. 27}9 309 

3485 Νὰ. 3᾽ {), υϑι8}}Υ γεοκοηβὰ 85 ἴπ6 Γἰ γδηβ (50 τεπάεγοὰ Ὁγ ὥ 
ἴῃ 76. δπὰ ΕΖ.) θὰϊ πόσα ργοθθ]γ {μῈ Ῥωρέ οἵ (Ὡς Ἐργρεδῃ ἰῃ- 
βοσί ριίοῃβ, (με αἰβιγίοϊ οἵ (ῃς Αἰτίοδῃ Ἵοοδϑὶ οἵ (μὲ Εεὰ 88, “ἴσοι 

186 ἀεβετί εαϑί οἵ Ὁρρὲῦ Ἐφυρί ἴο {πε τηοά. ϑοπιδὶὶ σουπίγυ ᾽ἢ 

ΟΝ. Μαχ Μύϊεν ἰπ 0) 8.).---(απααη] τεοκοποά 85 ἃ βοὴ οἵ Ηδιῃ 

Ῥεςᾶιιδε 50 ἰοῃρ ὑπάογ Ἐρυρίίδῃ σοῃίγοὶ ἃπὰ ἔγοπι ἰῃ6 σεϊϊρίουϑ 

δηϊαφοηίβηη οὗ 5γϑεὲὶ ἰονψασγὰ (ῃ6Ὲ (Οδηδδηΐίε5.---9, Τῆ6 δοης οἵ 
Ομ 5}}}, ἃ5 ἴμε ποίεϑ θεῖον βῇονν, ψεσα Ἰοσδίεά οἡ ἰῃε Εεά 868 δηὰ 

οαϑινναγὰ ἱπ Ατγαρία. ΤῊΪ5 πιὶραί ἱπηρὶν ἃ πιϊσταίϊοη ἔγοπι Αἰτίοα 

ΔΟΙΟΒ5 ἴῃς 5(γαϊ5 ἱπίο Ασα ῖᾶ.---ϑϑδα] (τ. το’ Ῥ5. 72!" [5. 43) 7), 

ΤοΟΥΠΊΟΙΙΥ αἰΐεσ [οβερῃυβ ἰἀεητθοά τ Μέεγοε θεΐνθεη (μ6 ΝΊ]α 

δηά [Πε τῖνεγ Αἴθαγα, θαϊ ΠΊΟγα γα θη ΕΠΥ ὔζεγ ἱπαϊςδίϊομβ Ό. ϑίσαρο, 

ΜΠ ἃ αἰδίσὶοὶ οη [Π6 τγεϑί 5ῆοσγε οἵ [8 δα 868.---παυΐαἢ] (Οη. 
211} ΤΟ. Ἅ 25:81 5. 1511 (Ἡ. 1337). ὙΠ6β6 Ρραβϑᾶρεϑ γε] γα 5ανεγαὶ 

ἩΗαυΐαῆς οὐ ἴμεν ἱπάϊςαϊε (Π6 ἀποογίδίη σθορταρῃϊςαὶ Κπονϊθάρε οὗ 

186 δποίβηϊ5 τεραγάϊηρ βουΐμβεγῃ Ατγαρία δπὰ Αἴτιοα. Α8 τϑρτε- 

βοηϊθα ἤδγα ἴΐ πᾶ Ὀ6 οἡ ἴῃε Αἰγίοδῃ Ἵσοδβί, ἃ {{ππ|6 ϑουτἢ οἵ ἴμ6 

βίγαϊ [5 οἱ Β40-ε]- Μαηάθρ (Όγ. Ο».), ογ Ηδν δ 5 ἃ ἰΙαγρα σθηίγαὶ 
δηα ποσί ῃ-οαβίεγῃ Αγαθίδηῃ ἀἰϑίσίοϊ οἵ ϑγῃΐς ἢ βοπιδίπλθ5 ομα ραγί ἰ5 
τείεστοά ἰο ἀπά βοπηδίϊ πη85 ἀποίμεγ (ΕΒὲ. 11. οο]. 1974).----ϑαδία] 

(σπῃ. τοῦ 7) ργορδθὶν ἰο Ὀ6 σοῃποοίεά Ψ ΙΔ (ῃς οἷα Αταρίδη ἰόντα 

ϑαθδίδ, δῃ δηςίεηί ἰγααίηρ ἐπῃρογίιηι, (μ6 σαρὶί4] οὗ ΗἩδάγαχηδαί.---- 
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Κα πα] (Οπ. το" ΕΖ. 275 7) ἰῃ ΕΖ. δϑϑοοίαϊοα σὴ ὅ5μερα ἀπά 
105 ψιίῃουϊ ἀουδὲ ἃ ἀϊϑιτίοεὶ οἱ Ατγαρία ((πὴὲ Ῥαμμανιται οἵ 

ΘίΓ80).---Ο͵-αδίθοα}] ἀπκηονῃ Ὀυϊ ἴο Ὀ6ὲ δουρῃΐ ἱπ Αγδθῖδ.-- 

͵λοδα] (απ. το" τηθηςοηθα ἔγεαυθη!]γ) {μῈ εάν ἀϊβίτίςϊ οΥ 
ΡΕΟΡΪΕ οἵ βου ῃ- γεβίεγῃη γαρίδα ἰαπηοιβ ἔογ ἰγαάεγϑβ.-- - ἀαη] (Οπ. 
107 8150 τῃθηϊοηδα ἰγεαιθηι]γ). ὙὍῆε τεΐεγεμοαβ ροΐπίὶ ἴο Βοίἢ. 

ποχίμεγῃ ἀπά βουΐμεσῃ Ατγαρία, ἀπε τηοβὶ ΠἰΚοὶν ἰο {πε εχίεπμϑίοῃ οὗ 
τε ἰτδάς οὗ [π6ὸ ρεορὶε ψῇο ψεσα ργοόρδϊυ ἃ {τδὲ οἵ σεηίγαὶ οσ 

βου Πότ Αγαρίαᾶ. ὙῊΘ ΠδΠπΊε Οσουγβ ἰῃ ϑάρθδη ἀηὰ Μίπεδη ἰῃ- 

βοσρίοη5.---10. Ομδμ]. ὙῈῈ οτἰρίμαὶ τυτίϊογ οἵ Οπ. ῥγορδθὶν 
τβουρδὶ Οἰιϑ} τεργεβεηϊεὰ Εἰ ορία. Μδην πιοάεγῃ νυτὶ[ογβ, μον- 
Ἔνεσ, {πἰηκ οἱ ἃ (υβῃ τεργεβοηϊτηρ ἴῃς Κασεθμ οἵ ἴ[ῃε Αβϑυτίδῃ 
ἰπϑογριίοηβ, ἰῃῈ Κοσσαῖοι οἵ πὲ Οτεεκ νυϊεσβ, ἃ ργθάδίοσυ 

δπα να κα ὑτρα ἀνε] ρ ἰπ [Π6 πηουηίδίη5 οὗ Ζαρτοβ πεᾶγ ΕἸΔΠῚ, 
Ψ})Ο ὝΈΕΓΕ 50 ἱηθυθη14] [μὲ [ΠΕ Ρῥγονίἀβὰ Βαγοι ν ἢ [15 ἰἰγὰ 

ἀγπμδϑίυ οἱ Κίηρϑ ἴοσ βοίὴς ἅνε δηά ἃ 8] σεῃίυγίοβ, θερίπηΐηρ δρουΐ 
ἴδε το 416 οἱ με εἰρμίθεπιἢῃ οεπίυγυ Β.6.---ΟλΊέμιγοα ] (Οη. τοῦ 

ΜΙ. ς9 Τὴ ποὶ γεῖ οἰεαυὶν ἰἀεπε θεά. Ὑνο ἱμεοσίθβ ὑσενδὶ! σοη- 
ςεγηΐης Βίπη: (1) [παι ΠΕ ἰ5 ἃ Εἰβίογί δὶ σμαγαοίοσ, τηοϑί ΠΠΚοὶν ΝΝ αδὲ- 
νιαγαδάασ᾽,, οπα οὗ (ῃε Ἰαίεγ Καβϑίίε Κίηρϑβ (ς. 1350 Β.6.) (Ηδυρί, 
Απάουεν Κευ. τ884, 7]. Ρ. 94, ϑάγοο, ῥαί. Ῥαϊ. ΡΡ. ο΄, 269); (2) 

1 Βα ἰ5 [86 βᾶπη6 845 {με την οϊορίοαὶ ΒαΡυ]οηΐδη μεσοὸ ΟἹ]- 
δατηεβὰ (ΚΑΤ. Ρ. ς81).---11. Αν»ὰἀ Εργριί δορα!] ΤὨδ σἤδηρε οὗ 

ἴοστὰ οἵ ὌἼχργεβϑίοῃ ἰ5 ἄπ ἴο {πΠ6 υβ6 οὗ (ῃς ἀοοσιπηεηὶ 1 ὉΥ ἴδε 

ΠοΙΏΡΙ]ες οἱ σσεμεβί5.---ἰμάΐηι] (Οη. τοι 6. 463, 56. ΕΖ. 30"). [πῃ 

1 Ἰαβὲ ἵννο οὗ {με88 ραββαρεδ 1815 Ῥβορῖε 5 πγεπιοηθα ἢ Ουβἢῃ 
δηά Ραϊΐ (5Ξεε ν. "). ΟἸΠογνῖβα (ῃδη ἰῃ15 ἃ ρθορὶε οἵ Ἐρυρίίδῃ οὗ 

δα]οϊπίηρ; ἰεστιοσυ, {ΠῈῪ ἀγὲ πῃ Κηονῃ δηὰ πᾶνε ποῖ βθεη ἰἀεπιβεα. 

-' Απαηεΐηι] (π. τοῦ {) ποῖ γεῖ ἰάεμεβεά.--- Πολμαδέ»ι] (Οπ. 

10" 7) εαυϊναἰεηΐ ἰο 1υδῖπι, {μῈ Πργδηβ (Νὰ. 3᾽ 2 (ἢ. 12 τό! 
Ώη. 11’ {), ψγῃο ἀνεὶς ου ἴῃς ψεβίοσῃ θοσγάογ οἵ Ἐργυρί.----Ν α }- 

ἐμμἴηι} (απ. τοῦ 0) ποῖ γεῖ ἀεβηϊεῖν ἐχρ]δίπεά οὐ ἰἀεπιβθά . 
(ἴογ σοπ͵δθοίυγεβ 5εὲ ΕΒὲ. 11. οο]. τό697).---12. Ραϊηγι5ῖηι} (Οἡ. 
τοῦ. 7) {πΠ6 Ρεορὶε οἵ Ῥαΐῃγοβ (15. 11} [6. 44'- "" ΕΖ. 29: 301 7), 

ὌΡΡΕΓ Εργρί. Ὑπὲ ψνογὰ ἰ5 ἂἃη Εργρίίδῃ σοπιρουπα πιεαηΐπσ 

βου -]Δηα.---Οαδλϊμῖηι} ἀπ! ἀοπι864.---ΤῊς [ο]]οννίηρ εἰδυδε, 
ἴγοηι ιὐβεπος {16 Ῥ δ δίηος τυερμ γογίδι, ἰδ ταϊβρίδοθα, [ὲ βμου!ὰ 
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ἴο!]ονν ΟαῤἸ)ηογῖηι, [με ρβορὶε οἱ Ὁδρμίογ, βίποβ {παἰ σουῃίτυ 15 το- 
Ρεδίθαγ πηεηιἰοπθα 85 ἴπ6 δηοίεπίὶ ἤοσηα οὗ (ῃε ῬὨΠ5ιη65 (Απι. 

ο᾽ Ὧϊ. 23 76. 473), 566 ἔυγίμοσ ἰοχίααὶ ποίθ. (αρῃΐοσ ἰ5 υϑυ8}}ν 

ἰδοπεβεὰ τ Οτεῖς γεὶ 4150 ἀπ ρεμδρδ Μ ἢ πλογα ργο Δ ὈΙ ΠΥ 
ψἢ [ῃ6 βουΐμειπὶ σοαϑὶ οἵ Αϑία Μίποσ, Ἅοδ]δὰ Ὁ. ἴπ6 Ἐργρίίδῃβ 

Κοίο (ϑεῈὲ ΕΒὶ. 111. ςο]. 3715). [π᾿ εἰἴΠεῦ σᾶβῈ ἰἴ5 Ῥεορὶβε γα 

ΟὨάγεῃ οἱ Εργρί (πγουρῃ ρο] ἰςαὶ τε Ομ βῃΐρ οἵ ἴῃς ῬὨβ[Π 65 
ψ ἢ Ἐργρί.--18. δίάοη μὲς βγοί δογη]. ϑιάοῃ νγ885 Ἰδίεσ ες] ρϑεά 
ΒΥ Ὑγτε, Ὀαϊ [15 οτἱρίπαὶ σγεαίεγ ργοπλίηεπηοα ἰβ βθθῃ ἰῃ πε ἔδοί {πᾶὶ 
ΨΏΕη ΤΥύτε μα ραϊπεὰ ἃ τερυϊαϊϊοη πε Ῥῃορηἰοϊδη5. ψγεσγε 51}}} 
ς811ε4 δἀοηίδηβ (Ὀ.. 3 705. 13 1 Κι. 11 τ6:1).--- ΗΠ 6|}}} (τεχυδηὶ 

ἰῃ πη.) τεργεβεηῖβ ἰμῃῈ ΗΕ 65, ([ᾷῈ Ολεία οἱ Ἐργρίίδῃ τηοηυ- 
τηθηίϑ δηὰ Βα οἱ ἴῃς Αβϑυτίδπ, Ψῃο ἔγοπῃ τόοο ἴο 700 Β.6. ΨΨετα 
8η ἱπάερεπάδηϊ ρόννεῦ πουΐίῃ δηά ῃουῃ-εαϑὶ οὗ Ῥαϊεβϑίίπε ἢ 
ΠΕΠΓΕ5 ἂἱ Κοάεϑῃ οἡ ἴμῃ6 Οτγοηίεβ ἃπα (δγομεπηϊβῃ οη {με Επ’ 
ΡἈγαίεβ. Οββῃοοίβ οἵ 1{π18 ποσίμοση ἡδίϊοῃ βθεπὶ ἴο πᾶνε βει[εἀ 

αἱ Ἡδῦγοῃ δηὰ εἰβενῃεσε ἰῃ Ραϊεβϑίϊπθ. ΑπΥῪ εἰμηΐὶς σοπηβοίίοῃ 

οὗ {πε Ηϊεϊε5 ἢ (Πε Οαηδδηϊίε8 ἰ5 υποοτγίαίη. [αβῖγονν (ἘΒὲ. 11. 

ςο]. 2094) τεραγάὰβ Ποῖ} ἴῃ ΘΟ. 85 ἃ ρῖοββ5.---14, ΤῊΪβ νεσβϑα ἢ 

νυν." 4“. ρἰνίηρ νατίου5 Οδηδδηϊῖς ΡρΘΟρὶθβ, 15. ἃ ΞῸΡΡΙ ἐπ θπίΓΥ 

δααϊίοη ἴο [ ἰῃ ση. (5 ΒΟΤ. Οχί. Ηεκ., αα., Ὅτ., εἰ αἰ.). Ἐοτ 

Β᾽ ΠῚ ]ΔῚ Ἔπυτηθγαιίοηβ οὐ. ΟὩ. 1.5". ἘΧ. 35. 11.1.25. 232... 215. 241} 
θι. 7: 2017 705. 3,5 9' 11' 12᾽ 24,..--ΤῊΘ “εδη5}6} τε ἰτρα 

ΔΠΟΙΘΠΓΥ ἰημα τ πρ [ἐγυβαίθτη (705. 155. 55. 2 5. 55", εἰ αἱ., τηξῃ- 

ἰοηεα ἔγεαιθηί]γ).---Τς Ανιονῖ 61] (νεῖν ἰτεαπθητ) τ ἃ ἀου]6 

ἀϑᾶρε: (1) {86 Ρεορ]ε συ]οὰ Ὀγ ϑίβοηῃ εαϑὶ οἵ (πε Τ]ογάδη, Νὰ. 21» 

εἰ αἱἰ.; (2) [με ῥγε- βγϑϑὶ 5}: ρεορὶε ννεϑί οἵ {πε ]ογάδῃ, ἃ υβᾶρὲ 

Θϑρεοίδιν ἰπ Ε δῃὰ Ὁ (Όγ. δι. ρΡ. 11), νεῖν ἰγεχυεηΐ 50 ἰῃ ἴῃ8 

ἰῃϑοτριοη5--ἰη Απιαγηᾶ ἰεἰίεγθ, ηοσίμειτι Ῥα]εϑίηθ, ἰῃ Αϑϑυτίδη 

ἰπϑοτί ριοηβ ἴῃς Ἰδηά οἵ ἴῃς Ηξεῦτγεν Κιηράοχηβ ἀπ ἴῃ σεηεγαὶ “(ἢς 

νεβι" (ΕΔ. 1. ςοἱ]. 641). (Οπ 8ῃ δαιὶν Απιογίτἰς βγη τς ἰῃ- 

ναϑίοη Ὀοίῃ οὗ Βαρυ]οπία δηὰ Ῥαϊεϑίϊηε, 58εὲ Ρὰα. ΕΗ15}. ὑΡρ. 25 7.) 

Τῆε Απηλοσῖϊε ἰ5. ἃ γαςῖαὶ πᾶτὴθ ΨΏ16 Οδηδδηϊίε ἰβ ἃ σεοσταρῃϊοαδὶ 

πᾶπις, δηὰ (ῃπ5 ἴπε ἵννο θεσοσηα βεπεγαὶ ἀδϑὶρηδίϊοηβ οἵ ἴῃς ῥγε- 

Ι5γδ 15} ἱπ μα τδηῖ5 οἱ Ῥαϊεβίίης (τ. απ. Ρ. 126).--- Τὴ Οἷν- 

4α5}1|6] (Οπ. τοῦ 155 Ὁ. 7' 705. 39 24} Να. ο᾽ 7. ὙΒεὶγ ἰο- 
οδἴίοη ἰ5 υποετίδίη.---1δ. 76 Η υϊ!6] ταδηἰἰοποά ἐγεαθηι]ν ἀπά 



1. 11.123. ῬΕΒΟΕΝΘΑΝΎΒ ΟΕ 58ΕΜ ός 

ὩΒΌΔΠῪ ἰδ Κθηὴ ἃ5 ἃ ῥει(γ Ῥεορὶε οὗ ςεπίσαὶ Ῥαἰεβίίης σοπηεοίθα 
μὰ ΟἸΡεοΩ, 705. 97 11", ῖ5ο ψ ἢ ΘΒθοῃεπι, απη. 34", ψ ἱἢ Ηετ- 

τλοῃ, 05. 11", Δηά Μί. Τεράποη, 7. 3. ῬεΓΠΔΡ5 ἰῃ ἴμεϑε ἰδϑὶ 

ὕνοὸ ρᾶβϑᾶρεβ ΠΝ 65 5Βμουϊὰ ΡῈ τεδὰ (ΕΒ. 11. ςο]. 21οι). ὙΤΠῈ 
το] οί ἅἄνε πδηιεῈ5 ἀο ηοΐ ὀσουγ ἰῃ ΟἰΠΕΓ 58 ἀηα ἄγε ζεορτδρὴ- 

ἰςαὶ, γεργεβθηίίηρ (μ6 ἱημδὈἰΔηῖ5 οὗ ἄνε οἰ [165 οὗ πουίμεγῃ Ῥαεβίπα. 

-- Τῆς Ανκ με] οἵ ΑΥΚα, πηθμεϊοηεὰ ἔγεαυθη!ν ἴῃ Α55Υ. ἰπ5. δῃηά ἃ 

εἷϊν οὗ ἱτηροτίδῃςε ἴῃ ἴῃ Εοτηδη ρεγὶοά, {μ6 Ὀἰγῃρίαςε οὗ ΑἸεχδη- 
ἄεγ ϑενογυβ (Α.Ὁ. 222-25), ἴμε πηοά. Τεὶΐ Αγξα, ἀθουί ἔγγεῖνε τ.}}65 

ποῖ οἵ Ττίρο] 15 (ΕΔ ὲ. 1. οο]. 310).--τλῖς δέημ 6] οἵ ἃ ρῥίδςε ποῖ 
Ῥοϑιτἴνεὶν Ἰοσαιθὰ Ὀυΐ ἀρρβαγίης ἴῃ [ῃ6 Αβϑγ. ἰη5. δίαππις στουρεά 

Μὰ Ατκαὰ (ΕΔ. ΙΝ. ςο]. 4644).---16. Τῆς Αγυαά!ε] οἵ Ατνδά 
(ΕΖ. 27"), πχϑητἰοηβα ἰῃ [86 Απιᾶγπᾶ ἰοἰΐετβ 8η 4 ἰγεαυεπῖγ ἴῃ 

ΑΒ5Υ. ἰη5., {πῃ τηοά. Κναά, ὑνεηίγ-ῆνα πλ}165 ἡοσῃ οὗ Ατκα (Βαβά.": 
Ρ. 354).-- Τῆς Ζονιανίε5} (Οη. το" {) οὗ ἃ ΟἿ ΟΥ ἔογίγεββ δ ρηγγα, 

τηδηἰοη64 γε θη ΕΥ ἰῃ Απλάσπᾶ ἰείίετβ ἃ5 ΘΗ δη ἃ ΑΞ5Υ. ἴῃ5.,) 

Κηονῃ ἴο (ῃς Οτεεῖκβ, [π6 τηοά. ϑηριγα (Βαβθά." ῥ. 351), βἷχ τὰ} 65 

βου ἢ οὗ Ατνδᾶ.---Τς Ηαριαϊμή!6] οὗ ἴῃ6 ψε]]-Κποόννῃ πὰ ἔτε- 

αθηθν τηδηοηοὰ Ηδπιαίῃ οα (μ6 Οτοπίοβ, ΒΕ τα 1165 βαϑι-ποσίῃ- 
εαϑὶ οἱ Ατνδά, πιοά. ανια (Βαβά." ὑρ. 368 1). 

9. Μ.201 ὅπ. τοῦ ΠΓ2Ό1.---ΝῸΡ}.}} απ. πΌρν.---10. 2] ὁ -Ὁ 

κυνηγός -ἴ ὋΣ ἴβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ρἷοββ ἔτοτη ὅπ. 1ο".--11-23. ὙΒεβε νν. 

ἅτε ψδηίίηρς ἰπ (ΘΒ (νυ. 5.).---11. Ὁ» Ὺ] ΟΥ. οὐ, Κι. τυ, ΚΙ. 
Ῥτεΐετϑ ἴδε ἰδίίεγ οὐ (ῃς Ὀαϑβϑὶβ οἵ λυ, θὰ Ὁ". ἴ5 ἰγδηβεγαϊδαὰ ἴῃ ἴῃ 6 
ΒΔ ΠῚ6 ΤΏΔΠΠΕΓ αἰβεῃογα.---12. ὈΤσΟΡ ὈὉΦῸ ἸΜῚ ὝΦΝ ὈΣἼΠ09 ΓΝ]. ΤῊ Ϊ5 
᾿πδηϑροβίοῃ βθθτβ γεαυϊγοα ὈΥ Απὶ. ο7 Ὠΐ. 253 76. 47’ δηά, ἰπ βρίϊε οὗ 
8}} τς γυββ. ρίνίηρ ἴῃς ρτγεβεηΐ ογάεγ, 15 τεζαγάθα 85 ἴῃς οτίρίπαὶ ἴπ 
σπ. τοῦ Όγ Ὁ]. ἀπά Β4}1] (580Ο7.), ποὶ, βονψενεγ, ΟΥ̓ Ηοὶζ. ΚΙ. 

85ϑτη65 ἰξ ἴο πᾶνε Ὀδεη (ἢ οτἰίπαὶ ογάθγ ἰῇ οὐγ τοχίὶ, Ὀαΐ ἰξ 5 πιογα 
ΡτοῦδΌ]ς ἴμαὶ (Ὡς Ομγοηΐοϊεσ μδὰ οὐγ ῥργεβεηὶ αη. ἱεχὶ Ὀεΐοτγε Ὠΐτα. 

11-23.--Τε ϑοπιίε8.--- ὙΠ εϑε νεῦβαβ, ναηϊπρ ἴῃ ΒΡ ἀπά 
Ῥἰδοεά Ὀγ ΚΙ. 85 ἃ βυρβεχυεηΐ δα αϊτίοη (Ὀαϊ ν. 5.), γγεγε ἰακεη ογίρ- 

ἴπα}γ νὶῖμουΐ ομδηρα ἔγοπι απ. το", νν. "1. ((Ἐ. ν..7) Ρ,, νν. 

3.1. ((, νν. 15.) 1. ὍΘ ϑαηλῖεβ ρεορταρῃ οι ψεγα, ἱπ [Ὡς 

τηδίῃ, ἴῃ ἃ σεηίγαὶ Ζοηα Ὀεΐψεεη [με [Δ ρ μοί 65 ἀπά {με Ηδηλί65. 
Ῥοϊττςαὶ] σοηϑἰ ἀεγαίίοῃβ ἀπά ἃ Κπονήεαρε οἵ ταςΐδ] δβηη {165 85 τε }]} 
85 ἴδε φεορτδρῃϊοδὶ βἰἰπδίοη τᾶν μάνα ἱπβυεηςσοα {πεὶγ στουρίηρ. 
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-- 1. ᾿Εἰα»") ταθιἰοποὰ ἔγεαιθμεν ἴῃ Α55Υ. ἰη8. Είαηια, ΕἰαηΡηα, 
Εἰανημ, δὰ ἴῃ ἴῃ6 ΟἿ᾽. (Ὁ. 1ο" 14'- " 15. 11|1 213 22 [6. 255 
495-39 (ϑενει εἰπιοα) ἘΖ, 232} Πη.. 83), ἃ ἰδπὰ δηὰ ρεορὶε εδϑὶ οἵ Βδογ- 
Ἰοηΐα, ᾿γίηψ ἀΐγεοι!ν αἱ (ῃε μεδά οἵ με Ῥεγβίδῃ συ] ἴο (δε ποσί 

πὰ εαϑὶ. Οἰν ]βαιίοη εαυὶγ βουτγίϑμεὰ ἰμοσθ, δπά δουΐ 1ῃ6 
ὑνεηιγ-ἰγὰ σεηίυσΥ Β. ο. δὴ ΕἸἰδηλ ες ϑυζογαίηυ τγᾶ5 Ἔχεσοίϑεα 

ονεσ Βαδυ]οηΐα. Ἐδοίδ!ν τπὸ ΕἸ]απ 65 νεσα ἐπείγεϊγ αἰβεϊμοϊ ἔσοτα 
186 ϑειηϊίεβ. ὙΒεῖγ ἱποϊ υβίοη διηοηρ [με ϑειηϊίεβ νγ85 ἀπ εἰἴΠοῦ 

ἴο {πε ὶγ ῥγοχίσωϊ ἐγ ἰο Αϑϑυτία (Ὠσ. σ᾽.) οὔ θεσδιιβε πῃ ΥΈΓΥ ΘαυΪν 
επηεβ (86 Ἰαηὰ νᾶ5 ρεορίὰ ἰῇ ρατί δἱ ἰεαϑὶ ὉγῪ ϑεχηϊϊεβ (Βεὶ. 

Ῥαγ. Ρ. 321).---Α εμμγ] ἰδς Κίηράοτα δπα ρβορὶε οἵ Αβϑγτίδ, ἔγε- 
αυδηΐ ἱπ ἰηβοτ ροηβ δηὰ ΟἽἿ᾽,, βἰτυδιθα ἰπ [Π6 ὉΡΡΕΓ ρΡογίίοη οἵ 
1ῃε Μεβοροίδηγίδῃ νᾶ ]]ον δρουΐ ἔπ πιά α]6 σουγβα οἱ ἴῃς ΤΊ ρτίβ. 

Τῆς ρξορὶε ψεγε οἱοβοὶν δκίῃ ἰο ἰῃε Ῥμοθηϊοΐδηϑ, Ασαπιεδηβ, δηά 

Ἠδοῦτενβ. Α5 σοπαθεγοῦβ ἔσο {πε ἔουγίδεπίῃ ἴο [με εἰρη σεη- 

ἴυγῖε5 Β.Ο. {πεν πᾶνε ψν6 }} θθεη ςδ]]εά [ῃε Ἐοπιδηβ οὗ ἴῃς Εδ5ί.--- 

Αγραο 5) 4] (νν. "5." Οη. το" Μ χα θ {) ΟὔΒΟυΓΕ, ἐοΙΤΩΟΙΙ͂Υ 

ἰἀεμεβεὰ ἢ ᾿Αρραπαχῖτις (ΡίοΙ. νἱ. τ. 2), (με 8}}] σουμίγ οὗ 
ἴδε ρρὲῖ Ζαῦ, ἵπ Αβϑβυ. ἰῃ58. Αγγαῤῥία (Ὀεὶ. ῥαγ. Ρρ. 124 1), 
Αὐγϑαμα (δε. ΟΟΤ. 1. Ρ. 97), Ὀυϊ (85. ἀοεϑ5 ποῖ ἐχρίαἰπ (μ6 η8] 

5}}180]6; μεπες ἃ Ἵοιῃρουμά οἵ ὨῚΝ -- Αταθὶς ἊΝ “ΒουπάδΙγ᾽ 

δηὰ Κοςηθά τ-- (μα! ἄδαπβ, μεποα θουπάδγυ οἵ ἰαπα οὗ ἴῃς (αὶ ά6- 
8η5 (ϑ.ι. ΟΟΤ. 1. Ρ. 98); οἵ δἰζες ἴ[ῃεὲ Αϑβδϑυτίαῃ ἊΑγδα-ἰξδαϊὶ, 

“Ἰδῃηὰ οἵ ἴῃε ἔουγ 51465 οΥ ἀϊγεοιοηβ᾽" (Ὀ εἰ. Ραγ. Ρ. 256); οἵ οὗ ἔουγ 
ῬδηΚ5, ἐ.6., οἱ Τὶ στῖβ ἀπὰ Εὐρηγαίεβ (]εη. ΖΑ. χν, Ρ. 256); οσ ἃ 

ςοηίγδοίίοη οὗἨ 4{γ -- ὕὕγ, (μ6 δηςοίθηΐ μοπῖα οἵ Αργδῆδπὶ δηὰ 2α 

τῆς Ἐργρίίδῃ γίϊοϊα δῃηὰ Κεςμεά, 1.6.,) Ατρδομβῃδά, τ οἵ 1868 
Ομιδιάεδῃβ (Ηοπι. 4([ΗΤ΄. Ρ. 292); οὔ ἃ οοπίταοϊϊοη ἰὨτουρἢ 

ΤΠΟΡγ ϑι 5 ἐστον οἵ ἼΒ"δξ τεργεβθητπρ ἄγγαῤῥα, εἰς. (5εε Δθονε) 

δὰ Κοελοά, ἴῃ6 ραββαᾶρε μανίπρ οὔ βία Πν τε Εἰαρε ἀπά 4 55}}Ὲ7 
απά Αγραοῖ απὰ Κοεμοά (Ο(Βεγης, ἘΒὲὶ. 1. οοἱ. 318). ὙΠὶβ ἰαϑὶ 

ψουἹὰ θὲ ([Π6 πιοβὲ ρ]δυβίθῖα ψεγα ἰδ ποῖ ἔογ (868 δρρεᾶγᾶαποθ οὗ 

Αὐρδοῃβῆδα ἰῃ Οη. 111"-.3,.--.Χμ4] (( ἢ. το" 15. 66" ΕΖ. 27)" 305 ἢ) 

πϑίυΓΑ]Υ 1,γάϊδη5 οἵ Α5'4α Μίπογ, Αβϑυ. νάάι, 4150 οῦϑευσε βίποβ 
ἴτ [5 ἀϊβῆσα!! ἰο 566 ΨΥ ἰῃ [ἢ15 σοπηεοίίοη ἴμεν βμουὰ Ὀ6 τηθη- 

τἰομεά Βεΐννεθη Ατρδοβηδα πὰ Ατγαπὶ, ἃπὰ {εν Μέγα ποί δἱ 8ἃ]} ἃ 

ϑεπλ τς ΡΘΟρΙ6. 716βϑεη ψουϊὰ ἰάθη γ ἴμεπὶ ἢ ἃ ἰδηά οὗ 
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1πἀΔάπ ταθιιϊὶοπεά ἰῃ Αϑϑυ. ἰπ8. δῃηἃ δρρδγεηίνγ οὐ ἴδε ὉΡΡΕΓ 

Τίρτιβ (εμίδολο 141. Ζίφ. τϑρο, Νο. 24, ν. αυ. Ο».).---Ααὐγα»!} 
{τεφυθηΐ ἰῃ ΟἿ᾽. δηὰ ἰῃβ.; ποῖ ἃ ἰδηά, γαῖμεσ {με πᾶπιδ οὗ ἃ 
ϑειηϊτς ρεορίς ἀνε! !ης πογίῃ-οαϑὶ οἱ Ῥαϊεβίίπε νον βργεδά. 

ΤΟΙΣ ἰπϑοτ ριοη5 οἱ {86 εἰμι σερίυγΥ Β.6. μάνα Ὀθθεη ἰουηά δἱ 
ΖΕΠ]) ΓΙ 'π (πε εχίγεπια μου οἱ ϑυτία, δῃηὰ ἱπβογρίίοηβ δὶ Τεμμα, 

ποσῖι οἵ Μοάϊπα, 5ῃονν θὰ ἴο βανθ θδθῃ ἰῃ πουίἢ- νεβίογῃ Ασαδὶα 

δθουΐ ζοο Β.5σ. ΟἸΠΕΓ ἰπϑοσ Ροα 5 βῆον ἴθ ἴο ἢᾶνα Ὀδεῃ οἡ ἴΠ6 

Ἰονεσ ΤΊ στὶβ δῃά ΕᾺΡἢγαῖεβ. [πάδεά, ἰῃ ΒαΡυ]οηΐα ἀπ Αϑϑγτία ἃ 
ἸΑατζε Ῥογίίοῃ οἵ ἴμ6 ρορυϊαίίοη, ᾿ξ ποὶ [με Ιᾶῦζοῖ, τγᾶβ Ῥγοῦδ 
Αγασθδδη δὶ ἃ ΨΕΓΥ εαιὶν ἀδίθ. Βυϊΐ {μεὶγ εβρεοὶδὶ απ νγᾶ5 
Μεβοροίδηνία, γεῖ 16 τἴμῈ Α55Υ. ἰπ5. Πδνεγ ρἷασε ἴμοπὶ ψεβί οἵ 

ἴμε ΕυΡἨΗγαίεβ, (μαὶ ννᾶβ 1πεῖὶγσ μοπὶθ ῥα ἐχοοίίομοε ἴὰ ἴῃς ΟἿ᾽. 
ΤΕΥ ἅγα ἀϊβιϊηρυ ϊπῃεα ὈΥ ϑρεοίδὶ πδπιθ5 ἃ5 “"ασδηὶ οἵ {πε ἵνὸ 

τίνετβ᾽" (Οπ. 249 Πι. 235) 7. 35) (ἡνεῖβ υποεγίαϊη, ἡδίυγα! ν 
186 Ευρῆγαίεβ δηὰ Τίρτίβ, θυΐ δοοογάϊηρ ἴο βοπιε [86 ΕῸΡΉγαίαϑ 

δηα ΟΒδθογ), “Αγδηὶ οὗ ᾿)απηαϑβοι5᾽ (2 8. 85), “Αγδηλ οἵ Ζορδῇ"; 

(2 5. το". 5). Ετοπὶ {ΒΕΓ ροβίοἢ ΟΥ̓ ΟΕ. σδιβε5 {Πεὶγ Ἰδηρσιᾶρα 

Ὀεσαπηθ ψἱαεβργεαά, Ὀοΐῃ ἃ8 ἃ ἰδῆσυᾶρε οἵ δσοιηπιοσοα δηὰ 
ἀϊριοπιδον (15. 361), ἀπά δἴϊοσγ [ῃς εχίϊα ἴξ βυρρίαπίθὰ Ἡδβθγενν 85 

τῃς Ιαησυάᾶρε οἵ [δε 7ενν8 (Νοεϊάεκε, ἘΜΒὲ. 1. ςο]. 276 7.).--Ἴ Βε 

ἴουγ [οἸ]]οννίηρ ῬΕΟΡΙῈ5 οὐ ἀϊβίγιοῖβ ἀγα ἱπ ὅσῃ. ἤιε βοῆς οὔ Αχαρ, 

ΜΠἰοἢ σἰδίεπηεηΐ τγὰβ Ὀγορδθγ οτἰρίπα!ν Πότε (νυ. 1.).--- 2] 
(ν. “. σπ. 22.163 70. 1 76. 259 1.8. 4 {). ὙΠ σοππροίίοῃ 

Βεῖα δηὰ ἴῃ ὅη. 225, ψΏοτα ὉΖ 5. ἃ βοὴ οἱ ΝἅΠου, βϑυρρεϑίβ ἃ 

ΡΕΟρΡΪε οἵ αἰϑισίεϊ ἰο μα ποσί -δαϑὶ οἱ Ῥα]εϑίϊπα, γνῃ]]ς [15 ρρδάσγαποβ 
ἴῃ 186 15 οἵ ([ῃε Ηοτγίίεβ (Οῃ. 365") ἀπά ἰἱπ σοππεοίίοη ἢ Εάοτα 
(4. 4") ϑυγρεϑβίβ ἃ ἰγἱδε οἵ Ἰοσδ! ν βου -εαϑὶ οὗ Ῥα]εϑίϊπο. ὙΤΠε 

ὨΔΠῚ6 Πᾶ5 ποΐ γεὶ Ῥβεη οἰεαγὶν ἰἀεπιβεά ἴῃ {πε Αϑ8γ. 'π5. (θαΐ 
8ε6 εἰ. ῥαγ. Ρ. 259).-- ΗΠ] (τη. το" {) υηϊάεπεβεα ΑἸ Βουρῇ 

Ῥοββίὶγ ἴο θὲ βεεὴ ἴῃ ᾿ αἰδα (Ὀεὶ. αν. Ρ. 259), ἃ ἀἰβιγίοϊ πᾶσ Μί. 

Μαβίῃϑ8.---σοἰλμεγ] (πη. τοῦ ζ)ὴ υπίἀεημῆεα.--- Μελδολ] ἴῃ Ομ. 
105 Μαεῖ, ἵ, ν ῃϊ ἢ 5 ψπουΐ ἀουδὶ ἴΠ6 ἴσας τεδαϊῃρ, τεργεβεπιίηρ 

18ε ἀἰϊδιτῖςὶ οἱ Μι. Μαβίυβ (Ομ Μεββθοὶ 866 ν.".)}--ξ18. ϑδλεία ] 
(νυ. "' σῃ. τοῦ" χα. 06 πὸ. ἢ), ΟἹ ν. ". ϑίπος δλοίαξ ἰ5 ἴῃ6 βεοοηὰ 

εἰεσαθηΐ οἵ Μεϊμμδείαμ (σ΄. ν. ὅ), ̓ ξ 15 ργοθδθὶγ [ἢ πᾶπια οἵ ἃ χοά. 

(ᾧ. Μεζ, Οσεϑελι. ἀ. διαά Ηαγγαη, Ὁ. 23, νυ. αα. ου σῃ. 11:3.}-- 
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Ἐδεγ] ἂῃι Ἔρουυτλ βἰ πρὶν ἀογίνεα ἔγοπι Ηδεῦγενβ (ὉἼ2}}) οὐ ἔγοπι 

186 χεορτδρῃὶςαὶ ἴθγηὶ ἱπαϊςαιίηρς (ἢ εαυΐν πουηα οὗ με Ἡδῦτοννβ 
“Ῥεγοῃὰ [πε τίνοσ," ἐις., (ες ΕὙΡὨΒγαίεβ (705. 24" “) οὔ ]οσάδῃ, 

ο΄. “Ὀεγοπὰ μὲ Τογάδη" (Υ7 7 Ἴ2})) Οπ. 5ο"ο. κι 7οβ. 17" Ὁϊ. 

1.8 οἔ αἷ. (ϑοπια (ἰγίγ {{π|65), ΒΗ8Β.---19. Ρεϊε6] (ν. 5 ὅπ. το" 
1118. 1τ. 18..19. Ὁ) ἀογίνδίοη δπὰ σαργεβεηίδίίοη πησεσγίαίη. ὅϑάγοθ 
ςοπηθοίβ ἢ [Π6 ΒΑΡυ]οηΐδη ῥαΐρι, “8 σᾶη4],᾽ δῃὰ τηᾶκεβ ἐΐ 6 
ἰαμά Βαθυ]ομία αἰνίἀεὰ ὉῪ οαπαὶ9 (Εἔχρῥος. Τ᾽ νυἱῖϊ. Ρ. 258). 

Ἠοχηπλεὶ σοι ράγοϑ με ἰδηὰ οἱ εἶ σἤαΐ ἴῃ οεπίγαὶ Αγαρὶα (συ. Ο».). 
ὕδυλι!γν τῃς αἰνί βίοι οὗ [με ἰαπὰ ἰ5 ἱπιεσργείεα 85 τεΐεστίηρ ἴο ἴ8 8 
ἀἰβρεγβίοη οὗ ρορυϊαίίοῃ, (σῃ. 9," 1ο" 11᾽.-αὑὐ οξίαη). ΤΗΪΐ5 ἃρ- 

ῬΘΔΙΒ ἰῃ [Π6 ῥγμηἶνε {ΠρῈ Καξίαπ οἱ Αγαδίδηῃ ρεποαϊορίϑίβ, δυϊ 
1} 15 ἕαςϊ ἴ5 αϑυδ!ν ἀβϑυπηθά ἴο θῈ ἀεγίνεά ἔτοιι [πε ΟἿ᾽. δηά (δ οὗ 
πὸ Βιἰϑίογίοδὶ ναϊυθ. ΤΣ πϑπηὲ ἴβδῃ ἴῃ [18 ΒΙ ] σαὶ ογὶ ρίῃ 15 51}}} 
Εργεὶυ οὔβουγεα, Ὀὰϊ [μς [Ὠἰγίθδηῃ 508, γν. 9:23, ἄτὲ οἰθδγὶν Αγ ίδῃ 

{|ῦε5 ΟΥ̓ Ιοςδ] 65, ΟΩΪΥ ἃ ἴενν οἱ ψῇοπι σᾶ πο Ὀὲ ἀεβηί(ο Υ 
ἰάἀοηιεὰ.---20. Α41»:οἀα4] υπϊἀοητθε 4, ἃ σοπηρουπά ΡοβϑίὶΥ οὗ 
δι “Οοά᾽ δηὰ ὙΠῸ ἔτ. ΤΤῚ οἰ μεσ δοιΐνε οσ ραϑββεῖνε Οοά ἰσνες 
ΟΥ̓ ἐς ἰουοά (ΒΏΒ.), οΥ (6 νψνογά πιθδῃ5 2:6 ανὴν Μαμάαά ἴπ ἰῃ5., 

Ἐβρθο δ ν ἴμ6 Οδρδηϊίεϑ ἴῃ {πεῖγ γοϊαιίοη ἴο [Πε Κίπρβ οἱ Μαϊῃ 
(6Ι. «δ ζέσ. ἰἴ. Ρ. 425). 11 5 ροββί ὈΪγ ἴο θὲ σοηπεοίεά ψ ἢ ΡΙδςαβ ἴῃ 

Ἡδάταπιδυϊ (566 Ηο]Ζ. Ο»..).---διλείς κ] ἀρρεᾶτβ ἴῃ {τἶδα] πὰ 
Ἰοοᾶὶ πᾶπῖθβ δαίς, αἴ, πδᾶγ Ὑδγηθῃ (6]. ἐ2.).---Παφανηπανει}} 

ταθηςοηθά ἰῃ 580. ἰη5. δἀηἃ ῥγεβεγνεὰ ἴῃ {μὲ πιοὰ. ᾿αάγαριαμ, 

ἴα πᾶπιδ οὗ ἃ αἰβιγίοϊ ἰῃ βουϊμογη Ασγαρία ἃ {{||6 εαϑί οἵ Αάξη.-- 
“εγα 8} (ΟΠ. τοῦ» {) ποῖ οἰεαῦὶγ ἰἀεηεἰβεα (Ρὰϊ 5εε ΟἹ. 1}.).---ΟΊ. 
Ἡαάογα»] ((. το", ἰῃ τ Ὁ. 18'"2 (ἢ. το" Π8Πη65 οἱ ρεγβοῃ 8). 

Ῥοββίθ!γ Ταμγανη ἴῃ ἴῃς ποὶρῃθουτμοοά οὗ ϑα»)4.--ἴ75α1] (απ. τοῦ 
ΕΖ. 27." 7) ψεθεγα!ν ἰἀεπηβοαὰ ῖἢ δαηᾶ, οαρίία] οἵ Ὑεπηθη. 
ΟἸαβεσ ἀϊβρυΐεβ (18 δηἃ ϑεθκβ ἰἴ ἤθὰσγ Μαάΐπα (ΕΒ. ἵν. οἱ]. 
5230, 6]. δΚές. ἰϊ. ρΡρ. 427) 57,.).- λα] (τη. τοῦτ [) υπϊάφη- 

εἰ8εὰ.---2.9, ᾿Εδα1] (ΟΡαὶ ὅπ. 1059) ἀβυδ!ν σοπηεοιοα πίῃ τμ6 
Ἰος8] πᾶτηβ ᾿Α δὲ! ἱπ Ὑϑγμθη.--- δέρια᾽ εἰ} (απ. τοῦ" {) υπίἀεπ θεά. 
--δλμεδα]. ὅεὲ ν. ν. Ῥευθδρδ Βεγε ἃ οἿοϊοηγν οἱ {Π6 τηδίῃ βεορὶβς 

5. πιοδηῖ.---28, Ορλὲν] (πη. το"). Νμεῖμεσ τμἷ5. Ορδὶγ ἴβ 186 
5816 ἃ5 ἴῃε ἰδη οἱ ροϊά ἀπά [μ6 ἰογηιίηυβ οἵ ἴπ6 νογᾶφεβ οἵ 
δοϊοπιομ 8 θδεῖ ἴ8 ὑυποοτίδίη. ΒΌΒ. τεραγάβ ἰἴξ 85 δὴ θη γεν 



1. 11-43.} ΘΕΒΘΟΕΝΘΑΝΤΘ ΟΕ 5Ξ:ξΕῈΜ όρ 

ἀϊϑιίηοι ρίαοβ. Οἰβοῖβ ἰάθη ἔν (μῈ ἔτο δῃὰ ρίδοε ΟΡ ου (Π6 
οδϑίοσῃ οοδϑὶ οὗ Ατδθῖδ βίγει οί ἃρ (π6 Ῥεγβίδη αὐ (ΕΒ ὶ. 1ΠΠ. 
οο]. 3513 7.).---Παυνϊαλ]. ὅεε ν. ν. ΤῊΪΐβ πχυβὶ δῈ ἃ Ηδν δ οοη- 

ποοίοα σι τ τΠ6 ἀἰπίγίςι ἴῃ Ατδθίδ.---ὐοδαδ] (τ. 1ο"», εἰβεννῃογα 
πδίηθ οὗ ἃ Ρδσβοῃ, οἵ. 1.) θῆθγα!] τεφαγάθα 45 υηἱϊἀεητῆοά. 

ΟἸαβεσ ἀΐβουββαϑ ἴῃ6 βοῃ8 οὗ Τοκίδη στ ἴῃς [Ο]]οννίπρ σοπο] υβίοη: 
“ΑΙηοὐδά, 5ῃα]αῖ, Ηδάτγαμηδυϊ, ἀπ 7άγὰδ τεργεβομΐὶ ἴΠ6 δητγα 
ΒΟΌΠογῃ οοαϑβὶ οὗ Ατγαρία ἔγοση ΒΔ0-6]- Μάπαςρ ἴο θεγοηὰ Μδῆγα; 
Ἠδάογβηι, ὕΖαὶ, αηὰ ὈΪΚΙΔᾺ (ἢ ϑεγαὶ γᾶηρε ἔγοπι ϑ8π᾽ 8 ἰο Μεαϊηδ; 

ΟΡαὶ, Αδίπιδοὶ, ἀπά ὅῃερα [8 Τίμδπια ἔγομι ᾿Αβϑὶγ δῃηᾶά ἔγοπι 

ἨΙά74Ζ (ενεῃίυδ!ν ἔτοπι Ὑθπιθὴ) δηὰ (με ϑαδάεγίαπά; ΟΡΒίγ, 

Ηδνηϊδη, ἀπά 7οραῦ, δαϑίεση δηὰ οδπίγαὶ Ασγαρία ὑπο ᾿Αϑβίγ: 

ΗΙα 742 (δκέξ. ᾿ϊ. ΡΡ. 435}. 

11. ὉπνῚ} ὅλ (-- 4) ἀπά ὅπ. 1ο3 Ἔ ὈἽΝ η21, ψ Βο ἢ βμουϊὰ θὲ 5ὺρ- 
Ρ σὰ (ἀπά τς [ο]]ονίης 1 ἀτορρεά), βίπος ἴμεβ8ς πσογὰβ πᾶνε ρι Δ ΟΪΥ 

ξΑἸ]οη ἔγοτι ἴῃς ἴοχὶ ὈΥ ἃ Τοργίϑι᾽58 οἴτοσ (Κί., Βη.), δἰ βουρὰ ἰξ 15 ροϑ- 
δἰὉ]ς ἴθδῖ [Ὡς ΟΠΒτοηΐςϊεσ δβϑυτηθὰ {πδᾶῖ (Π6 τοϊδιίοη οὗ ὕΖ, εἰς., ἴο Ατδπὶ 

που Ὀε υπάετβίοοα, ἀπά ἤθῆςς [με οπιἰββίοη, ς΄ ν.  (Βε., Κε., Ζοα., 

Οε.). ὦ "κυ ΧΟΝΙ ἔοτ ΥῪ ἰβ ἀουθ1}655 ἃ σοττυριίοπ οὗ ᾿μ ὉἼΝῚ Ὀεΐογε 

ΕΟ. 532 τηυβὲ μανε ἐδ! θη οὐἱ.---ς'Ὁ}] 5'χ μ58., Ὁ, δηὰ Οπ. Ὅν. Α 
αἰδβιτίςὶ Μαϑὴ ἀρρεδαῖβ μψεὶ] διἰεβίεὰ ΟΥ ἴῃς εὐπεϊέοττι ἱπβογρ[οΏ8. 
ἼΦΟ ἀρρεδῦβ ἰῃ ν. δ ὅσῃ. τοῦ 58. 12οΡ, δηὰ ἔτομι στεδίεγ ἔβῃλ 8Υ Ὁ 
ἯΔ8 ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ ἰηδάνετγεγ ϑυθδιτυϊεὰ ὈΥ ἃ οοργίϑι (Βη.), γεῖ 
ῬΕΙΒΔΡ8 δἰγεδαῦ ἱπ ἴῃ ΟὨτγοηΐο!ετβ ἰεχὶ οἵ Οὅη., βίπος ὦ ἱδμεγα 
[28 Μοσοχ.---18. “Ὁ}} ἃν “τοὺ Καιναν και Καιναν εγεννῆσεν ἃ 5 
( οἱ ση. τον. Ὑπὶβ ρ]υβ 15 οεγίδί ΠΥ ποῖ οτἱρίπαὶ εσε. Νοῖς (86 
δαάϊίοη οἱ Καιναν ἴῃ ὧν οὗ ν. ".--20. θη] Ὅλ Αραμωθ, » 
Ασερμωθ, Ἔ Αταγπιοίᾳ. ῬιοΙεπΥ (νὶ. 7. 25) δῃὰ ϑίγαρο (χνὶ. 4. 2) 

8ρεδὶς οἵ Χατραμωτῖται ἀηὰ Χατραμῶται, δῃ!ὰ ΘΑ θεδῃ ἰπβοτριοη8. πτὶϊς 
ΤΙΟΉΣΠΗ δοηρθίάς οὗ πιοσπ (ΖΟΙ͂Ο. χῖχ. ρρ. 239 7. χχχί. 74 57.), Ἀεῆςε ΚΙ. 
(580Τ7.) ροϊπιβ γνο--- οὔ Γλο---- οῦ ΓΊΡῸΣ δηὰ πηθῦς. ϑδίηςς ΓΟ σπ ἰβ ἃ 
[οσεΐχῃ νογὰ δηὰ 85 β.ἢ τιῖρῆϊ πᾶνε Ῥεοη ομδηρεά Ὀγ (ῃἢς Ηδεῦτγενβ ἴῃ 
ογάενγ ἴο ῥγονίἀς ἴὲ Ὦ ἃ τηθδπίηρ, ἀπὰ βἰπος ΓῚ ταρῃϊ θ͵6}} μαννα 

Ῥεδοη ἰγδηβϑιετγαίθα μωθ Ὁγ Οτεεῖκβ, Κὶ. πον (Κο»".) τοίδϊηβ ροϊῃτηρς 
οἱ 44ι.---22. 72.}} απ. τοῦ ὕψ. 

ΤᾺΣ ἀοβοοηάἀδηΐβ οὗ δρμείῃ ἅγὲ ἰουτίεεη, οὗ Ηδηι (οἱ ἰην 
Νίμαγοά), (Ὠἰτῖγ, ἀπ οὗ 58επ), ὑνεπίν -ϑῖχ, τη κί ΘανεηΥ ἰη 8}, 
τοργεϑοπηρς 6 βενεητν παιίοηβ οἵ (86 ρίορε νηϊοἢ ρἰαγεᾶὰ δῃ 



Ἴο 1 Γ(ΗἨΞΚΟΝΙΟΙΕῈΘ 

ἱπηρογίδηίι ραγί ἰῃ εν ϑῃ ἰμουρῃί. Ο αἰϑο (ῃ6 οσουστεηος οὗ 
ΒΕ η ἰῃ Νὰ. 11} 1. τοι 5-. 

24.27. Το ἀδβοθηΐ οὗ Αργατι ἔγομι 58.611.--- Αὐτ ἀρεὰ ἔτγοπι 
Οσῃ. 11.9-.. (Ρ) Ὀγ τεϊθηζίοη οὗ [μ6 πᾶπη65 οἵ [6 ρδίγ γος ἢ οἡΪγυ, οἱ. 

νν. ᾽ς... ΤῊΪ5 15 ἰὴ (Ὠὲ ῥυίθβι ] ἀοσυπηεηί ννᾶ5 οἰβαυν ἀεβιρτεὰ ἴο 

Ὀτίάρε ονὲσ ἃ μετ οά οἵ σοηβίἀδγαθ!ε ἰδηρίῃ οὗ νηΐ ἢ {Πεγὲ τνᾶ5 

ποίῃίηρ ἴο τεοοσά. Ὑῃδ ΠδΠΊ65 ἄρρεᾶγ ἴο θὲ ἀεγίνεά ἔγοπιχ ἰγὶ ρ6 5 
ΟΥ ὈΪΐδοθβ, ΟΓ ῬΟβϑίὈΪΥ ἰῃ βοῖῆξ ἰμϑίδῃηςθϑ ἔγομη ἀθἰ [ἰ65 (5εα δἤμείαξ, 
Κέμ, ἀπά Τεγαΐ), ἀπιὰ 8150 βοπιε ἃτὲ ἔουπά ἰπ (ῃξ οἷάογ [ἰδὲ οἵ 1 

(απ. τοῦ- 3 δηά 5εῈ ἄθονε, νυ." ...).-ιϑλοηι, Ανραομ δια, 5μοϊαξ, 
ἽἜϑεν, Ρεϊερ] (δεῈ γΥν. 4- 117. 18. .9).--- ΚΕ μ] (αη. 1118. 19. 30. 11 "ἢ 

ῬτοθδΌΪΥ ἴ[Π6 πᾶπια οἵ ἃ ροὰ (ΕΒ᾿. ΙΝ. ςο]. 4087), ζζ. ΜεΖ ᾶἀθονε, 
ν. .).-τ ϑέγηρ] (Ο. 119. 3......... Ὁ) ἃ αἰδίσὶοι ἀηά οἰΐγ, δϑαγωφὲ ἴῃ 
ΑΒΒΥ. ἰῃ5.,) Πδὰσ Ηδγδῃ, νγ6 ]}} Κηονῃ ἴο Αγαρὶς δηά ϑυτίας τσὶ ἴα Γ5 οὗ 
[86 ΜΙάά]6 Αγεϑβ.--Ν  αμον] (Οη. 11}, εἰς., δέζεθη Ππγε5, 05. 24). 

ΤΠε πάπα οἵ ἃ ἀεϊίγ (7]εη. ΖΑ. χὶ. Ρ. 3οο, δκίρνια, 0 Κ. χὶ. Ρ. 254) 

Δηα αἰ5ο ψιμουΐ ἀοιυδί ἃ {δὲ ἤοβε οἷν ννὰ8 Ηδγδη.-- -Τ γα }} 

(Οη. 11". 55. 35. 47. 18.1.82. 7ο5, 245 {) ἰἀδητ θεὰ ν᾿ ἢ δῃ δηςίεπί 
ἀεῖιν (Ταγίμε, Ταγρμ) μοϑα ὑνοσϑῃϊρ ννὰ5 ψὶἀεβργοδα ἴῃ πογί- 

ἐπὶ Μεβοροίαπχϊα δηά δαϊ]οϊηίηρ αἰδίγςῖβ ἀπά ψῇοβα ἤᾶπηθ ἢ85 
Ῥδθῃ ῥγεϑεγνεά ἀρρδγεηίν ἱπ (Π6 εἰετηθηΐ ταρκ οὗ τηδην ΟἸ]ἰοΐδη 
Οτεοκ πᾶπιαϑ (]εη. ΖΑ. νὶ. Ρ. γο, ΗὐμΜ ον, ̓ . τς3).---27. Αὐγαρι 

ἐμαὶ ἐς Αὐγαμαη]. Ιῃ ἴῃ6 παγταίίνεβ οἵ ὅσῃ. {πε ῥγορεηϊίογ οἱ 

15Γ86] ἰβ Βγϑί Κπονῃ δ8 Αὐγᾶπὶ (11᾽.-17") 0ὑπ1}} (175) Πῖ5. πᾶπια 

ἰβ ομβαηρεὰ ἰο Αργαῃᾶπι, δηὰ μεηςοίογνναγά ἢε ἰδ Κῆονῃ ὈΥ ἴῃ6 

Ἰαίίεσ πᾶπιθ. ὙΠ πᾶπὶα Αὐγαρι ἰ5 εαυϊνα!εηί ἰο Αἰ δίγανι, “με 

(ἀϊνίῃ6) ἔδιμεσ ἰ5 Ἰοίίγ,᾽ δηὰ Αὐγαΐαρι ἴβ ΟὨΪΥ δῃμοίμεσ ψὰῪ οἵ 

βρε ηρ ([ῃ6 πδηηε, δἰ μουρῃ ἰΐ 15 ροββίθ!α [πᾶΐ ἴννο ρεγβοηϑ, οἵ {π6 

ὕνο αἀἰβεγεπί ὩδπΊθβ, τηᾶΥ ἤᾶνα Ὀδθη ἔυβεὰ ἰπίο οπθ, “Αθσγδη ἃ 

Ἰοςδὶ ἤεγο οὗ (με στερίοῃ οἱ Ηεῦτομ᾽" δπά “"᾿Ἀθγαῆδπι ἴῃς οοἰϊεοῖίνε 

ΠᾶΠΊ6 οὗ ἃ ὑτουρ οἱ Αγδιηβδῃ ρξορῖε, ἱποϊυάϊηρ μοί οἡἱγ (ῃῈ Ηε- 
Ῥγαὶς οἰδῃβ Ὀυΐ 4]5ο (Π6 Ιβῃτηδο ἰἴε5 δηἃ ἃ ἡυπαρεσ οἵ οἴμεγ ἀθϑεσί 

εἷρε5 (Ρα. ΕΗ... Ρ. 41). ΤἼῃε Ὠἰδίογιςδὶ σμαγαςίοσ οἱ Αὐγδῆδπι 

58. τηαἰηἰαίηεα ὉγΥ Ενα]ὰ (ΗΠ ἐ5,. ἱ. Ρρ. 300 57.), ΚΙί(εἰ (( βοΐ. 
ἱ. δ τ6), Οογηὶ!! (Η δι. Ῥεορίε οὔ 15. Ρ. 34), οιμεὶ (4 Η]1. 

ΡΡ. 146 7.), Μεσιυγτάγν (ΠΡΗ͂. δὲ 444--.Ἃ48), ΕΥ]6Ὸ ((ὰ 0)8.), ἀπά 
οἴμογϑ, θαΐ [6 Ὀαϑὶ5 ἔοσ (ἷ5. Ὀ6]1οῇ ϑθοιηθ βομθνῃδί βοηἰπηθηίδ]. 



1..24-33. ΑΒΕΑΗΑ,ΑΜ, ΙΞΗΜΑΕῚ, ΑΝῸ ΚΕΤΌΒΚΑΗ ι 

ΑΡγδΒδπλ᾽ 5 σμαγᾶςίεσ ἰ5 ἃ Ἵγεδίίοη οἵ (πΠ6 ὑγορμεῖίς ρεγίοά δῃὰ δῈ 

566 Π18 ἴο ἢᾶνε Ὀεδη ογεδίθα ἴο σοηπεοί ἰορεῖμεσ (ἢς ρθΟρ 65 Κἰπάγεὰ 
ἴο Ι5γ86] ἰῇ ἃ ψεῃεδίορίςδὶ βγϑίεπι οὗ γε δι ομϑηΐρ. [ἱ 158. ῥροββίθ]ς 

τ8δὶ ἢς σᾶπηε ἔγοπι δῃ δποίεηϊ ἀεἰτν ννογβῃὶρρβά ἰῃ βουΐϊβεγῃ Γυά δῇ, 
ἐβρεςῖδ!ν δὲ Πεῦσοη. Α βυζρεβένε πᾶπηε ἴογ [ἢΪ5 ἀεἰὙ 8 5θθῃ ἴῃ 
Καπι (Ὁ) Ἰοίγ (σ΄. “ΕἸγοη ᾿ πιοϑὲ μίψῃ, σῃ. 1453). ΑἜὄβϑουῖμεσαῃ 

7υάεδῃ οἶδῃ Ὀογὰ ἴῃς πᾶπιεὲ οἱ Ἐδπὶ (25). ϑάγδῃ (ργίπος}βϑ), [Π6 

ΜῈ οἵ ΑΡγαμαπ), 885 Ὀδθῃ οἰθαυν ἰἀεητῆεα ἃ5 ἃ φοάάε85 ([εῃ. 

ΖΑ. χὶ. Ῥ. 299). 

24. ΚΙ. δἴϊες πἷὶβ νίεν οὗ (ΔΒ Ἰηβετίβ 2 Ὀείοτε Θ᾽ (νυ. 5.).-27. 
ΜΥῚ Ἴ2Ν] ναπίϊηρς ἱπ (ΟΟΒ δηά 50 οχηϊοὰ ὉΥ Βη., Ὀυϊ οτἰφίπαὶ ὦ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ βυρροτίεὰ Ξᾷ («ἡ ὦ.15). 

428-33. ϑοῃ8 οὗ Αὔγαβδπι, ᾿βῃτιδοῖ, απ Κεοίιταῃ.--28. ΤᾺΣ 
δοης οἵ Αὐγαλανι, 1σαας απᾶ 1Ξἤπιαε. ΤῊΪϊ5 βἰδίεπγεηὶ Π85 ΠῸ 
ἐχαςὶ ρδγαῖ]θὶ ἴῃ ἴογτι ἰῃ εῃθβίβ. 158ᾶς, δ που ρἢ [Π6 γΟΌΠΡΕΓ, 

5 πχοπιἰοηεαὰ Βγϑί, βίησα [5γὰ6] σδπιθ ἔγοπι ἢΐπὶ. Ὗν. 3." δτὲ σο- 

ἀεηϑοὰ ἔγομι Οη. 25:5...» (Ρ) ἀῃὰ νν. "5:5 ἴγοῦὰ ὅπ. 25᾽-“ (1). ὙΤὴε 
οδδηφε οἱ ογάδεγ ἔγοπι ἰμδὶ οἵ Οεπεϑὶβ ἱπίτοάυςίησ ἴΠε 5οη5 οἵ 
Ιϑῃπηδοὶ Ὀεΐογε ἴμοϑα οἱ Κείυγδῃ 5. ῃοιςθδ ]6.---15αα6} ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
Γοργεβοηΐβ ἃ {06 νῃοβα οὔ ρῖπαὶ! πδπλῈ Π]ΔΥ πᾶνα Ὀδθὴ [588ς-εἰ 

᾿ΟΝΡΙΧ") Θοττεβροπάϊηρ ἴο Ι5ῃπιδεὶ, 1βγϑεὶ, εἰς. ΤῊΪβ5 ἐτίδε 
ΘΘΕΠ15 ἴο πᾶνε ἀσεὶῖ ἰῃ βουΐμεσῃ ΓπἀΔἢ, βίμος ἴῃς ποπλε οἱ {πε 

ΡδιτίΑσοῇ 15 ρδοθὰ ἴπογο. ΝῺ (δε {τ|ρε ϑμουϊὰ ἴογτῃ ἃ 1ἰπῖκ ἰῃ 186 
ξεμεδίοσυ δπὰ Ὀεοοπιε ργοπηϊηδηΐ ἰῃ (Π6 5ίΟΥΥ ἰ5 ποῖ οἰβα Ὺ Κπόννῃ. 

ΤΕ τεϊδιοηϑῃὶρ Ὀεΐνεεη [5γαεὶ ἀμ ΕἘάοπλ οἰεαγὶν ἀεπηδηάεδα ἴοΓ 
Ὀοΐἢ ἃ σομαμηοη ἔδίμεσ, πὰ πα πισηΐ τν6}}] θὲ βεδὴ ἴῃ 8ῃ δηςίθηΐϊ 
τῆθε ψμίοἢ μδά Ὀεδεη ἀοϑοσρβά ἰηίο θοῖῃ. Α ἀεὶτγ μᾶ5 θδεὴ ἰουπὰ 

ἃἰϑοὸ ἴῃ 5δδς (ἤσουσῇ (ἢ6 εχργεβϑίοη “δασγ [ο[] 1588. (Οῃ. 
315 4) (Πμογ, ΖΑΊΨ. χχί. ῥ. 73).--Ἰϑληια ε1] (ΘΟ. τό- 1. 1 ρἐ αἰ.) 

τῆς Ρεσβοῃϊ δοδίίοῃ δηὰ σψἰζπουΐ ἀουδέ (με δηοίεπί Ὠἰϑίοσγίςαὶ πᾶπηα 
οἵ ἃ στουΡ οἵ (065 τεραγάεα 85 πϑᾶγ Κίπϑπηθη οὗ [5γϑοὶ ἀνε] ηρ ἰπ 

τῆς ποσίμπεγῃ ρᾶτί οὗ [ῃε δἰπαϊτς Ῥεπίηϑβυϊα δηά, δοσογάϊΐηρ ἴο [86 

8005 πηοηϊοηοα Ὀεΐον,, ἐχιεπάϊηρ [υσίμοσ ἱπίο Ασδρῖδ.---ν δδαΐοι }] 
(Ομ. 25:5 289 16: 15. όο" {), ἀηὰ Κεάαν] (Ὁ. 25:3 15. 21:5 42": 6ο 
76. 219 409. ΕΖ. 27" {). Βοῖῃ οὗ {π686 {ἶδεβ ἅγὲ πηεηϊοηθα ἴῃ 
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ΑΞ55Υ. ἰῃ5. διηοηρ ἴῃς σοπαμεβίβ οἱ Αϑῃυγυδηΐραὶ (Πε]. ῥαγ. Ρρ. 
2ρό ",, 209). ΤῊ ᾿δίίεσ ἀρρβᾶγβ (ἢε τῆοσγε ψ οἷν βργοδὰ δηὰ 

ΡῬγοαληδηΐ; Ὀοίῃ ἀνγεὶῖ αἱ δόσε ἀϊβίδηςς εαϑδὶ οὗ Ἑάοῃ δηὰ 
ΜοδΡ δηά (με Ἰδίζεγ δὶ {ῃε {ἰπ|6 οἵ Αβῃυγθδηΐραὶ ἐχίεπ θὰ ἃρ ἴο 

16 Ηδυγτᾶη. ἉΠοίπογ (ῃς ΝΕΡδίοι ἢ νεσα [πε Ἰαῖοσ Νρδίβδῃβ ἰ5 
υῃοογίαϊη. (566 ΕΒὲ. 111. ςο]. 3254.).--Αἀ}ιδε᾽ ε] ((η. 25") α50 

ἰῃ Α55Υ. ἰπ5. ἢ Ὠοπλα βουτῃ-ννεϑὲ οὗ (6 Πεδά 8εα ἰοννατὰ (86 
Ἐκυρίίδῃ ἐγοηίίογ (Π εἰ. Ῥαγ. Ρ. 301).---ἈἼἶΛτ δα) (Οη. 25", α'ϑο ἴῃ 

[86 ρεμβδίορυ οἱ ϑίπιθοῃ σ (ἢ. 4" 0) ποῖ πηθη(οπϑα οἰϑοννῃοσα.--- 

80. Μιίληια ] (Οη. 25", ΠΚαυνῖϑα ἴῃ {μ6 ρεηθαϊορυ οὗ ϑἰπηβοῃ 
τ ΓΒ. 45:39 {) Ροββίθ!γ {με πᾶπηβ ἰ5 ργεβογνεὰ ἴῃ υεδεὶ Μίσηια', ὁῃ 8 

Βυπάγεά δηὰ 5ἰχίυῪ πλῖ]ε8 εαϑί οἱ Τείτηδ, οὐ ἷπ δῃοίμοσ ὑεδεὶ 

Μίδνιαὶ οπα Βυπάτεά ἀηὰ υνεπίν πηῖ]65 πογίῃ-τγεβὶ οἵ ἴξ (Ὠ1]., 
566 τ. Οη. Ρ. 242).--- ρα } (Οπ. 25:15. 211}, Ρεσῆδρ8 {Π6γα 

Ἑάοπι, [05. 1553 ἰῃ Γυάδῃ, ΨΠΟΓΘ νὰ 5Βμου]ὰ ργοῦθδθὶν τοδὰ Ευμηδῃ 
7) [με οαδβὶβ θηρία ΠΟΝ υϑ08}}γ «4]1εἀ ἅ,-.) 07, οὐ ἴῃ6 βουΐμογῃ 
Βογάδγ οἵ (Π6 ϑυγίδῃ ἀεβεγί, πηθηςἰοπεά Ὀγ Ρίοϊεην δπὰ Αγαθὶς 

ΒΕορτάρμοτβ (τ. 16.).--- Μα554}] (τη. 25: {) ἰῃ Αββγ. ἴῃ8. δῃά 
Ἰοςαἰθα πϑὰγ πε Νεραίοίῃ (Ὀε]. βαγ. ρρ. 3092 7.).--Παἀαα] (Οπ. 
255} ποῖ ἰάἀεηεβεά.---Τόρα} (Οη. 25: 70. 61» 15. 21:5 [6. 253 Ὁ) 
πηοά. Τοΐνια, βου(ῃ-Θαϑὲ ἔγσοῖλ (ἢ6 πογίμοσῃ επὰ οἵ (6 ΕἸδπϊτἰς 

Ου].---391. υείμν ἀπά Ναῤ)ή5}}} (Οη. 25:5 1 (Ἡ. ς.» φι νυ. ἢ).-- 
Κεύάρνια] ((π. 25: 7) ποῖ ἰάθη Πεὰ.---3Ξ2. “Κοίμγα}") (Ὁ. 25:- 
7). Ὑπὲε πᾶπι8ὲ τηβδῃ8 “ἰγϑηκίησεηθε ᾽ δηᾶ πηρῃΐ ἀρργοργίδίεὶυ 

θὲ σἤοόβθη ἃ5 ἴῃε πᾶτης οἵ {πε τποΐμεσ οἵ {Π065 ἰγδαΐηρ ἴῃ ΟΣ 

Ῥτοάυσίηνς ἴμαΐ σοιηπιοαϊγ. ΤΏ βοὴ5 οἱ Κείυγαῃ ψψοσα {865 

ἀνε] ηρ εαϑί δηἀ βουτῃ-οαϑί οὗ [5γα6] ψ ἢ [6 Ηδῦτον Ὠἰβίογίδῃ. 
ΤΕσΟρ  ἰβθα 85 Κίῃ ἴο 15γα8] θὰΐϊ με] ἃ {Π6πὶ 1655 οἰ οβεὶν σγοϊδίεὰ (ῃδη 

ἴ[μοβε ς8]|16α Ι5ῃπηδθ} 165 (υ. 5.), δῃηὰ ἤεπος [6 Ογοῃίοϊεσ οδ]]δὰ 
1Πεῖγ πποίμοῦ ἃ σοῃμουρίηε, ἃ ἴογι ποί υϑϑαὰ οἵ Πεγ ἴῃ ὅπ., οΥ οἶϑβὲ 

ἔτοπὶ 186 ἐξε]ηρ; {πᾶἰ ϑάγἢῃ Ῥγορειν νγὰ5 ΑὈσαῃδιη 5 ΟΗΪῪ νν 6.---- 

Ζίνιγαη) (Οη. 25) 7) υϑια!ν σοππροίθα ψ ἢ (ἢς οεἰΐγ Ζαδγαν: 

(Ρίο]. νὶ. 7. 5) ψεβϑί οἵ Μεοοὰ οἡ (δε βεὰ ὅεᾶ. Αβ5 ἃ {δ4] 
ΠᾶΓΩΘ ἰΐ τᾶν ἢᾶνε δε ἀογίνεα ἔτγομη Ζειηεσ (Ἴ 7), πιουηίδίη σοί. 

ΜΕΥ [ἰκεὶγν (ἢῈ βαπῖα βρεορίαὲ ἄρρθᾶσγ ἰῃ ἰῃεὲ “Ζίιητὶ" (7ε. 

255).--ποξεμαη)] (απ. 255. " 7) ἀπκηον.--Μ δάση} (πη. 25" {). 

Οοπιρδγίβοηβ οἱ ἀουδίι! νου πᾶνε θθοη τπδάς ἢ ἃ Ῥ7ααν 
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Μεάαν πεν εάδη δηὰ ἢ ἃ Ὑεπηεηϊίε σοὰ αάαη (ΕΒῚ. 11]. «οἱ. 
3002). ΤΠϊβ ΡγΓΟΌΔΟΙΪΥ ἰ8 μοὶ ἃ γεὰὶ πᾶπιὲ δυΐ ἢδᾶ5 δγίβεηῃ ΟΥ̓ ἃ 
ΤΟΡΥ 55 Ἕἰτοσ ἔσοπὶ ἴΠε (ΟἸ] σνίηρ ννοτγά.--- Μία") (Οη. 25" δηά 

γεαυθηι]γ) ἃ τν6}}-Κῆοννι ΡΘΟΡΙῈ Θαυὶγ αἰβαρρεδσγίηρ ἴγοπὶ Ὠἰβίογυ, 

ἀνε! πρ εαβϑί οἵ (ὩΣ Ουἱ οἱ ΑΚαρα, ψῇοβαε ποπιδά Ὀγᾶηοῃθβ 
ταδάς ἰογαγβ ἰηΐο ΕἙάοπι (ση. 365 Νὰ. 22". 7) ἀπ δοζοββ Οἰδδὰ 
ἰηίο Ῥα]δθϑίίηε (7. 6-8). ὙΠῸ πᾶπὶς Μίαΐδη ἀρρβᾶγβ ἰῃ Μοδίανα 
ΟΠ ΟΥὙ πρᾶγ δε Ουἱ οἵ ΑΚαθα (Ριοὶ. νἱ. 7. 2), πιοά. Μαάγαπ 

(ΕΒὲ. 111. οο]. 3ο81).---ὐὐδδακ] (Ο. 25; 7) υπίἀεπε θεά ὑη 655 

ΜΠ γασδαξ, ἃ ἀἰδετίςϊ ἴῃ πογίμογη ϑυσία τηθηιοηθα ἰῃ Α55Υ. ἰῃ8. 

(ΚΒ. 1. Ρ. 159).---πἰσλ μα] (ἢ. 255 ζ) (δε αἰδὲ οἱ 7005 {πεπὰ 
ΒιΙ4ἀαἀ (10. 2"). ὙΤῆΐβ μᾶὰ8 θδεὴ ἰάδηςβεά νὰ δε οὗ {μὲ 
ΑΒ5Υ. ἰπ5., ἃ ἀἰβίγιοϊ ου 1ῃ6 ΕἸΡἤγαΐεβ πθὰῦ Ηδγαῃ, Ὀυΐ (ἢ5. ἰ5 
ἀουδιίυ].--δλεέδα απὰ )εάαη]. Ο(Γ΄ ν. ". Ὀϊβεγεης βουγοεβ ρῖνα 

ἀἰϊθεγθηῖ ψεπεδίορίςαὶ τοὶ δι οηβηρ5. ὙΠῈ ΟὨγοηΐοϊεσ ἢδ8 θα 

οτηϊεἀ ἔγοπι ἢἷβ βουγοα (6 5οὴ8 οἱ Πβάδῃ, φίνεῃ ἰῃ πη. 25᾽".- 

33. ἜἙρΜμα}}} (Οπ. 25" 15. όο", σ΄. ἰῃ. 1υἀδῃ δηὰ (δ]εῦ σ (ἢ. 2“ 1) 
Ῥτορδῦὶγ τ[μῈ αγαβα, ἃ ποτίῃ Αγαδίδη {τἴδ6 τηβπίϊοηθα ἰῃ Αββγ. 
ἰη5. (Ὀεϊ. ῥαγ. Ρ. 394). Ιἰ ἀνεὶς ἰῃ (Πς αἰδίιτῖςς οἱ Μιίάϊδῃ 

(Νοεϊάεκε, ἘβΒὶ. 111. οοἱ. 3ο81).--Ερλον] (πη. 2ς', πᾶπιε 
ἰῃ ψεποδίορυ οἱ Τυάδῃ 1 (ἢ. 4:7, Μδῃδβϑθῇ 55 7) Ροββί]ν ἃ ἀϊι- 
τοζταρὴν οὗ τῃ6 ργενίουβ Ἑρμαϊ. Ὑμῖβ {ἰρε δηά τῃ8 ἴἢγεα ἴο]- 
Ἰονίηρς, Ηαποοῖ;, Αὐϊάαἷ, ἀλὰ ΕἸάα' αἢ; (Ὁ. 25: { ἐχοερὲ Ηδποοὶ 

σ΄. ν. ", ἃ Ἐδυρεηϊίε 53), ἢᾶνε ποῖ γεῖ Ὀεεῃ οἰθαγὶν ἰάἀεηςδεά. 

(ᾧ. ΟΙ. ϑκέζ. Ρ. 449.) 

258-31. ΤῊΪΒ οοπἀεηϑαίίοη 85 τείδίπεὰ οὗ (ἢ. 25:3: 124. ΘὨ]Ὺ ἴῃς ἔγβὶ 
ἵνο νογὰβ γυῖϑὴη πον, ἴῃς βυθιχ Ὁ--- αἰ9οὸ θείης δά ἀεὰ, Ὀπυίοισ, Νν. 
0. (0}1ον ἴῃς ἰεχὶ οὗ Οπ. 25:55-1δ. [0 πῦν δἰπιοβὶ Ἔχϑοί]γ.---ῶθ. ὈΝ2ὝΝῚ] 
8οἴοο Οῃ. 25, Ὀυὶ ὦ Ναβε(αι)ηλ ἱπ ΒοΙὰ ρίαςε5.---80. γῈΦῈ] ση. 25:4 “Ὁ. 
π᾿ ΦῸ] πῃ. “Ὁ».---ἼὉ} βοῆς ΜμΜ58. Ὑππ Οη. 25:5} ἴΠ6 58π|6 85 (ῇ., θυΐ 

ἴδεγε ΠΊΔΗΥ Μ55. τΊΠ.---Ν Ὁ} }} ᾧ Θαιμαν».---31. Π5 0] 5." 2).---82-38. 

τῖῦν ὉΠΩΝ Φ2 5.0] πᾶνε πὸ ἀΐγθοῖ νεῦρα] ρᾶγβὶ]εὶ ἰπ απ. ὙἘῈ τεπλαϊποῦ 
οὗ νν. 33:2 (οἸ]ονν ἴῃς ἱεχί οὗ Οη. 253-“,, θερίπηΐης τυ 1 ΟῚ Ὧν, Ἔχοθρὶ {πὶ 

ἸΦΡΟ 22} 158 βι ϑεταϊοα ἔογ τὸν 790) ἀῃὰ δἴϊεγ γὙ) ἃτὰ ογαϊ θὰ Ὁ) ΤὙῪ Ὁ} 

ὈονδΥ οὐσῶν Οὐκ. Ἐ δὐάς ἴπεβὲ ψπογάβ, 80 αἷϑο (ῶ4 ρὶυβ Ραγουηλ 
και Ναβδαιηλ αἴϊετ καὶ νιοι Δαιδαν, ἔοἸ]ονίπς ὦ οὗ Οη. 25. Τῇδ 
ΟὨτγοηίοϊοσ ργοῦδθ οπιϊϊοα ἴῃῈ οἰδιυβα βίποα ὌΨΙΝ ἰ8 ἃ 80η οὗ ὉΦ 
δεοοοσζαϊηρ ἴο ν. "7. 
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34. 42. ΤΏ 8018 οὗ Ιβαᾶς δηὰ Εβϑι:, ἱποϊυάΐηρ {Π6 80Π8 οὗ 
ϑοῖγ.--ν. ". [825 0 Ἔχδοὶ νεγρθδ] ρᾶγα]]δὶ ἰῃ Οὐεμαϑίϑ; ν."" ἴθ. σοῃ- 
ἀεηβεά ἔγοπι ὅπ. 465"; ν. "5 ἔγοτῃ ΟἿ. 36": 1», ψΏοτα ΤΊ πιηδ' 5 

ἀεβογ δὰ 85 (με σοηςυθίηε οἱ ΕἸΡῃ82Ζ δηά τῃοῖμεσ οἵ Απλδ] ει; ν. 51 

5 ἴδκβὴ νεγραίϊτα ἔγσοπι στη. 36:25; νν. 35:12 ΔῈ (Δ Κθὴ νεγθδί! Π, 

ΜΠ οἰ ρας οπλϊβϑίοῃβ, ἔγοπι ὅπ. 469. (Ρ).--9Ῥ4, ᾿Εξταμ] (6η. 

2535 1. “αἱ. ἔγεααδηΐ ἰῃ Οη.) ἰάεπιβοαά τι Ἑάοπι (Ὁ. 56:- 5. .»); 
δποαϑβίοσ οἵ ἴπε Ἑάἀογηϊίεβ, στ. 36". “ (σ΄. ν. 5); “ῬτοῦΔΟΙν οτὶρ- 

ἴῃ ῖν ἃ ροὰ ψβοτι ἴΠ6 Εαἀομπηϊεβ τερδγαάθ ἃ5 ἴπεῖγ δησθβίοσγ᾽᾽ 

(Νοεϊάεκε, ΕΔ. 11. ςο]. 1182).---15γαο}]. Ἰῃ απ. ἴπε βεσοηά 508 
οἱ 5885 νγὰ5 ῥγιπηδιιν οα]]64 1400} (πη. 25"). Ιδβγαεὶ ἰ5. ἴῃ6 
ὩΔΠῚ6 ρίνεῃ ἰδίεσ ἰῃ σοπηδοίίοη ΜΠ ἃ βρεοῖαὶ γενείου (Ὁ. 
4215 1510), ὙἼῊΣ ΟὨΓΟΠΙΟΪΕΙ ῥγεΐεγθ ἰϑγϑθὶ ἴο δοοῦ ἴῃ βρεδκίηρς 

οὗ ἴῃε Ρθορῖε (9) δηὰ 850 (ῃε ΟἿ. ψυυϊίετϑ ρεηεγαγ. [δοοῦ 15 τ σα 

Ροεῖΐς. ΤῊε γαῖ ᾿γίῃρς ῬδοκΚ οὗ {Π6 ὕνο Πᾶπ,ε68 ἰ5 ργσγοῦδθὶΥ (Πδὲ 

8 οἰάεν {ἰτἶθε, 7Δοοῦ ογ 74. -οἱὶ, γὰ5 {υβεὰ ἰηΐο 153γ86].---88δ., 
(7. Οῃ. 36. "5, μετα ἴῃς τηοίμεγϑ οὗ ἴΠ6 ϑοὴβ ἅἃγὲ ρίνεῃ: Αάδῇῃ 

οὗ Εἰήῤῥας ἀμιὰ Βαβειηδίῃ οἱ Καὶ μ᾽εἰ ἀπ ΟΠ Ραπιδῃ οἱ υεΐμεν, 

"αΐανι, ἀπιὰ Κογαβ,--- ΕἸἐρ"α 2} (πῃ. 36: «-, ὁπα οἵ 7005 ἔτίεη 8 

70. 21. εἰ αἰ.) ἴτοπι ὙΤαπηδη ν. ".- Και 61] (Οπ. 36: 5., Μοβξεβ᾽ 

(αι Ποτ-ἰη-ἰὰνν Εχ. 2:5 Νὰ. 103", ἃ σδαϊΐε Νυ. 2", ἃ Βεη)απηϊηϊία 

1 ΟΒ. 95). Εογ τῃς ἄτϑί [8] οἵ 1π6ὲ πᾶπιδ φῇ. ν. ".---ὐε 5}}} (6 η. 

3655., ἃ ΡΕΙΒΟΩΔ] πᾶπηα τ (ἢ. 79 839 2319.}.2 ΟὮ. 115).--ὐα᾿ Ια»: 
(Οη. 365. κ. 16 {).--ἰογα] ΟΠ Ρεγβομδὶ δηά οἶδῃ οἵ ρυϊ ]ά 

ὩΔΙῚΘ ἰῃ Ι5γα6] ἀουί]655 ἢἰἰβίογί αν ϑῃονίης ἃ σοπηθοίίοη τ ἢ 

Ἑάοπι ((,. 2" 9'").--3Ξ6. (( ση. 36..--ΤοριαὉ}} ἰ5. εἰβεννῃθσα 
ἰῃ ΟΤΥ. (δὲ πάτα οἱ ἃ ἀϊϑίσίςϊ ἴῃ πογίμεγῃ Εἄοιῃ (Απ|. 113 [6. 401. "9 

ΕΖ. 25:5 ΗΡ. 3", ([Ὠε Ποπηε οὗ [005 {τἰεπὰ 70. 2" οὐ. τ (Ὰ. 15).-- 

Ο»ιαν] (Οπ. 36": "»» {).---Ζεῤἠ] (Ζαρῃο σῃ. 36"- .» {).---Οαἂαἱ αη1] 
(Οη. 36:1...» {).--͵Κ πα]. ΟἹ. ν." εἰβεννῆεγε σοππεοίε νυν ἢ α]ε Ὁ 
(7.5. 151 70. 1.5.429.. 0) βῃονίηρ {παὶ (ῃ6 (4] ε 165 ὑνεγα οἰ βεὶν 

4}1Π|64 πιῖτα τῃῈ ΕΔοπιίίε5.--- Τ να} ἰῃς Οπ. 36:3 [6 οοπουδίης οἵ 

ΕἸΙΡμαΖ δπὰ [6 πηοίμεσ οὗ Απηδ εὶς. Ιῃ Οη. 36:1 (ἢ. 1 Τί πη 
5 1Π6 5ἰ5ΐογ οἱ 1, οἴδη, ἀπά ἴῃ ὅπ. 4641 (ἢ. 1" οἤϊεῖ οἵ οἶδ οἵ 

Ἑάοτμη. Ὑμ6ϑε ναᾶγίδιϊοηβ ἀγὲ ποῖ βγργβίηρ σοηϑιἀδγίηρς ἴῃς οτρίῃ 
οὗ φεῃεαϊορίεβ.0 αυηκεὶ τεραγάβ Οη. 36:35 ἃ5. δῃ ἰηβεγίίοῃ ἰῃ Ρ.-- 
“Α»τ"οἰδβ] δὴ δηοίδης ρϑορῖς βοιῃ οἵ σαπαᾶπ, ἀημὰ πιδγϑυιάεγβ 
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(Νυ. 245 7. 3:» οἱ αἰ.). ὙΠεῖγ ρἷαςς ἰπ Οη. 36:3 85 ἃ β: δογάϊηδῖβ 
εἶδῃ οὗ ἔβαυ ροϊηῖβ ἴο {Πεὶγ ἰδίεγ ροϑίτοῃ οὗ ἱῃέθυ οὐ Ὑ οὐ οχίϊμο- 

ἴοπ (ο(. τ (ἢ. 4").-857. Τμοβο οἰδῃβ ἔγσοτι ὅπ. 36" ἀγα οἰ μουν ῖβα 
ὑπκηοναι. Βυΐ 85 ἴῃε Ὡδπιε5 οὗ οἰδεσ οἶδὴβ οἵ ἱηάἰνίἀιι4}5 οὐ, 

ΝαμαίἤἜ 6ιι 6). (ἢ, 41, Ζεγαΐβ 2 45: 65 9" 2 (ἢ. 145..), ϑληαηρμαΐ 

1 5. 169 2 5. 231: 5, ῬΓΟΌΘΌΪΝ τ (ἢ. δὴ" (ΒΏΒ.). ΑἹ] οὗ {πε58 
δοης ὁ ΕἸἡρμαξ ἀπὰ Κέμεἰ ατὲ ρίνεῃ. ἴῃ Ομ. 36: 5. 85 Ἄἢϊεῖβ 
οἱ Ἑάοπι; πὰ αἶβο ἱπ ὅπ. 361" Σεμει, "αανι, ἀπὰ Κογναᾷ..---- 

38. δε 17] ἰῃ ὅπ. 365. ς4]16ἀ [π6 Ηοτίίε, ϑμῃονίηρ {πὲ (μ6 τσὶ ἰοῦ 
ἴδετε μά ἰῃ μιϊπα 16 βαυ]εγ ἱπῃ δ Ὀἰδηῖ5 οἱ (με ἰαπὰ οἱ Εάοχι. 
Ηξδηςδ ΤΠΘΥ ὈΓΟΡΕΙΥ ἃΓα 5005 οὗ (ἢ σΟΙΠΙΓΥ «δεῖγ γαῖ μεγ [ῃδη οἵ 

[86 τᾶς Εάομι. ϑεῖγ, (86 ἰοστι τοσῖαὶ πδπια τηεδηΐηρ “ ὨαΙΓΥ,᾽ 15 

ῬΓΟΡΔΟΌΪΥ εαυϊναϊεηί ἰο ““ψοοάεά,᾽ ““σονετεά ψῖἢ Ὀγυπανοοά.᾽ 

ὙΠ πᾶπιε ἄρρβδῖβ ἰῃ (6 δα αἦγα οἵ ἰῃς Ἐργριίαῃι ἰμϑογίριοῃβ 

(ΕΒ. 11. ςο}}. 1182 .}).---"οἰαη] (Οη. 3659. τ. {) ροβϑί!γ ἴο θῈ σοη- 

πεοίεα ψ ἢ [,οἱ (Οη. 11} 124 εὐ αἰ.), ἀογίνεα ἔτοπι 1ῃ6 ἀποίθηϊ 

πᾶπιε οὗ [ῃε σου ΕΓΥ εδϑὶ οἵ [με Τογάδη; ἰπ Εργρίίδη ᾿πβογ ρ ἢ 5 
Κμίεη, Σμεη (Ρᾶ. ΕΗ5Ρ. ὑρ. 38, 59, 123).---ϑλοδα!] (ν. “9 αῃ. 

3659. 2.1». 1ὴ (16 Ὁ 25 9.5, ἴη Τά δῇ 4". " [). Οἡ τηδδηίΐηρ οἵ παπΊα 
85 γουπρ ᾿ΐοῃ τ΄. ὅταν, ΗΡΝ. Ρ. τουρ.---Ζίδε' ο"] (ν. “9 ὅπ. 365. 

1... 30..3..... 7. ὙὍὴε ΠΔΠῚ6 τηδᾶη5 ἔγεηα (Οταγ, ΗΡΝ. Ρ. 95).-- 

“4πα}}] (ν..9 Οη. 365. 1... 18. 20.22.25... Ὁ), ΤῊΣ ρῥγεϑβεηί ἰεχί οὗ 6. 

ξῖνεβ Απδῇ (365) ἃ ἀδυρῃίεγ οἵ Ζίρεοη δηὰ (36) ἃ βοὴ οἵ 
ΖΙρεοη.---ίδμομ] (6. 365, βοὴ οὗ Απμδῇ 36". 21 (ἢ, τα. «., 

οίεῖ ση. 365 [). ὝΠΟ πάγη τθδῃβ8 ρυρᾶγρ, ἃ Κἰπὰ οἵ δηίεϊορε 
ΟΥ 5ΆΖΕ]1ε (ο΄. Ἀι. 145).--- ΕΖον] (ν. "5" ἢ. 365: 21. .9 [).--ἼἸλί μα] 

(ν.“.. πῃ. 3651... 29. Ὁ) ΟἸΘΑΙΥ ἃ τηεγε ναγίδηὶ οἵ ΠὨίβῃοη.---89. 

1οία"]. (. ν. ".---Ηον] (Οη. 365, ἃ δἰπχεοπίίε Νὰ. 1.3" 7). Α5 
ἃ οἷδῃ πᾶπια [ἢ 5 15 βι τ κίηρ. ῬεγμδΡ5 οὐ σίμδ!ν ἴῃ απ. ἰΐ ννὰϑ 

186 Οεηες δά)εοῖῖνε. (Οη τπρϑδηΐηρ ο΄. τ. δ]. 213.).-ΠΠονιαη}] 

(Ηειιαπὶ Οη. 36 [). ὙΠΪβΒ ἤδηηε ΡοββίοΥ μ85 σοηῃεοίίοῃ ΨΥ] 

Ηεπηδῃ 25 βίπος Ζεγδῃ τγ85 Ἐκ οπλἰς ἃ5. Μν6}} ἃ5 Γυἀδῖς, οὐ, ν. "". 

--Τῆριπα ]. ΟἹ. ν. ".---40. 5μοδα1]. (ΙΓ. ν. ".--Α Πα} (ΑἸναι 

Οπ. 3655 {) ροββίδ!νῪ ἴο ΡῈ Ἄσοιηρατεὰ ψίι ᾿Εἰ7οι, τῃῈ Μοβὶ 
Ηϊζῃ, {πε πᾶπηδ οὗ ἃ ἀεἰ(γ.--- απ αί} (Οη. 465 0). (Ο(. τ ΟᾺ. 

25. 86 θαΐ ρΙοΡΔΡ]ν ὙΠ πὸ οσοππεοίζοη ψἱἢ [Πε ἔογεχοίηρ.--- Εδαὶ] 
(ση. 365 [). Ω'. πιὰ ροβϑίρ]ς ἰάἀεηιβοαίΐοη ἴῃ ἥδτηα (μοὶ 
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Ἰοςα]γ) τῖι ἜΑ] οἱ 1".--- δλερ}1] (ὅμερβο ὅπ. 365 {). Ο. 

ἴου πηβδηΐηρ "Φ δαγέμεος, δαγε ἐεῖρ᾽!.---Οπαρη] (Οη. 365, ἃ 
οΠϊοῦ οἱ Τυάδῃ τ (Ἡ. 25-. "9 {). ῬΙΟΡΔΟΙΥ [Π6 πᾶπια ἰ5 ἰάεηιοδὶ 

ψἢ Οπδη, ὅπ. 38:1 ΟΠ. 2᾽.---Ζέδε'ομ]. ΟἹ. ν. ",- 114} (Οπ. 

365, [Δἴ Πεγ οἵ ΕἰΖραῇ 2 8. 37 215. 9. 1 Ὁ) τηρδηΐηρ ΒανΚ, οὐ. Τῶν. 
1τ Ὁ ι. 14...--.4πα}}}. ΟἿ. ν.», Οη. 265 δά ά5: “ὙΠῖβ 5 ΑὩδῈ 
ΠΟ ἴουπὰ (με Ποί 5Βρτίηρβ (Ὁ) ἴῃ {86ὲ ψ]άογπθβθ, 85 ἢ6 δὰ {πὰ 
ἀ85ὲ5 οἱ Ζίρεοῃ ἢἷἰβ [δίμεγ." --41. ᾿Απαλ]. ΟἿ. ν. ".-- 
Ῥήδμομ]. Οὔ: ν. "5.--- Π αριγαῃ] (ΗΠ εμηάδη Οη. 365 {). ὙῊΕ ἴοστῃ 
ἷῃ ΟΠγοηΐοϊθβ βυρρεβίϊνα οὐ ΘΠ λέτ-αςς, Ηδπιοῦ {π6 [αῖΠο οἵ 

5ῃεςοἤεπι, σοηδίἀδγίηρ (Π6 ΟἾΠΕΙ δηΐπη8] Π8Π165 ἴῃ [ἢ 15 βθοιίοῃ, ἰβ μοὶ 

ἱπργο δ Ὀ]Υ [ΠῈ για οης.---σηδαη] (Οη. 365 {).-ἐπὐδγαη] (Οη. 

3655, 4150 τηδῃ οὔ οἰδῃ οἱ Αϑῇεσ τ (ἢ. γ" 0). (Οὔ. 7εἴδμεσ, ἃ σοσηπιοῃ 

πδηηε.---Οἠεγαη}] (απ. 365 {).--42. Επεγ]. (ΟἹ. ν. ".--Βμαη} 
(Οη. 363:, 4 Ζεδυ!υηϊία τ (Πι. 715). ϑοπιθ σοπηθοὶ ἢ ΒΙΠΔΗ 

1Π6 σοπουθίηθ οἵ 7ᾶςοῦ (ϑίδάε, σέο. '. Ρ. 46, Α. 1).--ῬΞἼα'τυαπ] 

(Οπ. 365: {).-σααξαη] (ΑΚαη απ. 365) {) ρεγθαρβ ατίβεῃ ἔτοπὶ 
απά Ακαη (0 }»}) οὐ Ῥοββίδ! υ ἴο θῈ σοηποοίεὰ ΜΠ “τε δοηβ οἵ 

7Δκαη᾽" νυ 3311. Ὁῖ. το" -ρέσμαη]. ΟΥ. ν. ""-- σε]. Ο". 
γ. τ-Αγαη] (Οη. 365 Ὁ). 

84. Ὀκοφ "Ὁ}»}] ὧδ ᾿Ιακὼβ κ. ᾿Ησαύ, ἃ και σαυ κ. Ιακωβ. Τῆς ἱπῖτο- 
ἀυςίοτγ και οὗ ἴδε Ἰαϊίεγ ροϊῃίβ ἴο Β 85 ογὶίπαὶ ὥ. ΤῊΪ5 5 αἀορίεὰ ὃγ ΚΙ. 
δηὰ Βη. 5ἷηςε ἴμε 9οη οἵ με ρῥγοπῖβε, ᾿ἱπουσῃ τπ6 γουηροτγ, ργεοεάδβ ἴῃ 
ν. 35.-.36.. Σγ00] δρουΐ {Πἰγὶγ μΜ55. δπὰ Οη. 361: τσ. (ὦ μετὲ δηὰ 'ἱπ σῃ. 

Σωφαρ - ἋΣ. ὙΠΪδβ ΠΙΑΥ τεργεβεηΐ δὴ δηοίδεηϊ βογῖθαὶ Ἔγτοσ (Ἢ ἔοσ ν), 

νι Βεγείοτς ἴῃς τεδάϊηρ οὗ απ. 1β ργοῦδθ νυ οτίίπαὶ.---Ρ}] ὦ, ὦ, Σ, ὅπ. 
361 ἤῬν-τοΡΟΌΡῚ Ῥ)ΌΓῚ] Οπ, 3612 τού ἜΤ ὙΦΡ 12 τοῖον 50 ΠΡ ΣΌΣ 
ῬΟῸΡ γν. (Ὅβ καὶ τῆς Θαμνὰ ᾿Αμαλήκ δηὰ ἃ Θαμνα δὲ ἡ παλλακὴ 

Ἐλιφαζ' ετεκεν αὐτὴ (οἴμετ Μ58. αὐτῷ) τον Αμαληκ τὲ ἀουδίϊεβα 

Βιαγπιοηϊ βίης ρίοββεϑ, ργοῦδθὶν οτἰρί παιϊπρς ἰῃ ὦ. Ὑῆε ἱεχί οὗ (Ὁ. 5 ποὶ 

Ποῖ ἃ ρεγϑιβίεηϊ ναγίδηϊ ἃ5 Βη. πιαϊπίαϊπβ. ὙΠὲ (ῃγοηίοϊοσ πιᾶὺ ἤανα 
τηϊϑγεδά αη., ἰακίηρς ΣὉΓΥ ἢ (Ὠς ργεσεαϊηρ 85 ἃ πιᾶϑο. πάγη (ς΄. ν. 
- Οη. 3640) ἀπά τεδάϊπα ἴῃς ἰο]]ονίπρ, ἑλεγε τὐυᾶς α οοπομδιηδ ἰο 
ΕἸἰΐρλαξ 6 5οηι οὕ ἔδαι, απά 56 δαγε ἰο Εἰΐῥπας Αν»ιαίεκ.---57. τ] 

Οη. 3618 »1).---38, 1Φ00] ὦ δπὰ τ. 365: Ἢ ἰηβίεδα οὗ Ἴ,580 ΚΙ. 580Τ7., 
ΒΑ4]1, 58ΒΟΤ., οὐ ὕπ. 36πι, ΚΙ. ον. τεϊδίηβ8 ".1.--839. Ὀ0.5}] Οπ. 

365 Κι. θΌνπ,, Οτ. 05. ὦ ἴῃ Ὀοιἢ ρδοεβ Αἰμὰν, ἤεπος Βη., ΚΙ. 82. 

Ὀθ15ν.---40. .)}Ὁ}} πιδηγν Μ58., ὦ, δπὰ ὅπ. 365 γ}», δἀοριεὰ ὃν ΚΙ. ἀπά 
Βη.---"ρ9}] Οη. τοῦ. (δ Σωφαρ, οὗ νος 5 Σὼβ ἰ5 ῥτοῦΘΌΪῪ ἃ πυ- 

δὰ 



Ι. 43-δ4.} ἈΓΕΒ5 ΟΕ ΕΡΟΜ νὰ 

εδείοη, τα ἫὋΨ -- Ὁν, νυ. 5.ν. 5,--11. γύρον) ὅἊν Ὁ καὶ Ελιβαμα 
Θυγατηρ Ανα, ο΄. Οη. 365.--1 100] ὧπ ᾿Ἑμερὼν, Δ Αμαδα(μ). Μδηγ 

Μ55. ἀπά Οη. 365 γῇ, ἑανουγοά ὈΥ ΚΊ. ποϊάϊπρ ἴῃς τοοῖ τὸπ Ῥείϊετ 

ϑυἱϊεα ἔογ ἃ Ῥγορεσ παπιε.--42. 10}»»] ὑνεηιγ-νγο Μ558. δηὰ Οῃ. 3657) ΠΡ }Ὲ 
Ὀυϊ τεδὰ νὰ ὥμ, Ἢ, ΘΟ, 1ρ»», ο΄. Νὰ. 3311. Ὁῖ. τον. 

Α ςοττεβροηάεηος δεϊψεεη [Π6 ἴῆγεε 11Π65 οὗ ἀεβοεηί ἴσοτα ΝΌΔῃ 
[Ὠχουσζῃ ὅμεπι, Ηδπὶ, δῃὰ 7δρμείῃ, δηὰ (με ἴῆγες ᾿ἴπ65 ἔγοπι 

ΑΡγδμδτὰ [Ὠσουρῇ ἴβαδς, ἰϑῃπιδοεὶ, δηἀ ἴῃς 5ϑοῃ5 οἵ Κοείυσγδῃ, μ88 

Ὀεδῃ ἔουμά. Α5 [πε ἀεβοεηάδηίβ οἱ ΝΟδἢ ἀΡρδᾶσγ ἰῃ 5εν 

ΡΕΟΡΙε5, 80 {Πκουνῖϑα [ῃ6 ἀδϑοεηάδηΐβ οἵ Αργαμᾶπὶ πλδγ ὈῈ τος κοπθα 
85 5ΕΥΘΏΔ ἰτἰρεβ, [Βῃπι86] ἔχη σης τνεῖνε; Κείυσγδῃ, (Ὠἰτίθθη; 

Ι58ᾶς, ἱτο; ἔδβαιι,, βἰχίβεῃ (ᾶνε 50η5 δηα εἰενεὴ στδηἀβοῃ8); ϑεῖγ, 

τυϑηΐγ-ϑενεη (πουάϊηρ Τίπηπα ν."") (Βε.). Αποίμεσ τεσκοηίΐης 
. ΟὩΪ 5. Ὑπηηᾶ (ν. 5) θαϊ ἱπο]υἀε5 1Ι5ῃπμδοὶ (Ο6.). ΟἸΒεῖβ γε͵εοὶ (μς 

ἰάδα οἵ ϑενεῃηῖυ ἰτἰρε8 μανίηρς Ὀδεη ἀεβίσπηεὰ ὈΥ ἴῃ6 ΟὨΒγοηΐοϊογ 
(Κε., Ζοε.). Τΐβ Ἰαϊίεσ ἄρρθᾶγβ αυΐε ὑσόρδθὶε. 

43-614. ΤΙ Κίηρβ οὗ ἙάοΠ1.---ΤΆΚεη ἴγοπὶ ὅπη. 3651: (7 
ΞΘΏΟΓΑΙν θὰϊ Ὁτ. Ρ). ϑῖποβ πὸ Κίῃρ ἰ8 (ῃε βοὴ οἵ μῖ8 ργάβθοββϑοσ 

δηὰ {μεὶγ γεϑίἀθηςεβ σθδηρε, ἰΐ 15 ὑγοῦδθ]ε [μαὶ {πε86 Κίηρβ ψοσα 

τυ εγβ δηἀ σομῃράγαθ]ε ἴο {πε ἡυάζαεϑ ἰπ 5γαθὶ οσ τεργεβεηΐεα αἰϊἔ- 

ἰεγεηΐ ἀγπαϑίίεβ ἔγεαυςπιν σμδηρεά 85 ἰῃ πογίμεση ἴβγαεὶ. ΤῊΘ 
Ῥῶγαϑε δείογε ἰδιεγε γεῖρηδά α κὶπρ οἵ ἐμ οἷηϊϊάγει οὗ 15γαοὶ (ν. “) 
ΤΆΔΥ οἰἴμεγ ππεδη Ῥεΐοσγε ἃ Κίηρ τεϊσμιεὰ ἴῃ 15γϑεὶ, ἐ.6., βεΐογε ϑαυϊ, 
ΟΥ̓ Ὀείοτε ἃ Κίηρ οἱ 15γδ6] γεϊρτιεὰ ονεσ Εάοπι, ἑ.ε., θείοσε [86 σοη- 

ᾳαεβὶ οἱ Εἄοπὶ Ὁγ Πανὶά (2 5. 8). ὙΤῊΪ5 Ἰδιοσ ἱπίεγρτγεϊδιίίοη ἰ5 
ἴο θὲ ῥγείειτεά (Β0Ὰ), Εάονηΐδεν, Ὁ. 47, Ὠ1]1., ΗοΪ]Ζ., σι.).---43. 

Βεῖα' {6 τον: οΓ Βέον]. ὙῊῸ πᾶπιε ͵β8 50 βἰ μι 1 ἴο “ Βαίδαπι ἴΠ6 

80} οἱ Βεογ᾽" (Νυ. 22--:24) (μα βϑοπλε Βᾶνε τεραγάβα [με ἔννο ρεῖ- 

8005 85 ἰἀεητῖςα] (Ἐ8Β1. 1. ςο]. 524, Οταγ, Ν᾽". Ρ. 324). Βεῖα ακ͵50 

80η οἱ Βεη)]άαπηίη, 8:, Ἐδυθεηϊίϊε 55.--ἶἀϑρίμἠμαδα}} (Οη. 365 ἢ 
Ἰοσδίΐοῃ ὑπκπονῃ.---44. .ο0δα Ὁ} (μη. 365, ο΄. ν. 5) οἰμογινῖϑε 

ὈΠΚΠονγη.---Ζεέγα 8} ΟἿ. ν. 5.--- Βοσγα ἢ} ((ῃ. 365 15. 34 63: 75. 
491. 5 Αἴ. 12 {) πηοά, Βιξαίγεν, ὈΝΕΏΪΥ ταῖ]ε5 βου ῃ-εαϑὶ οἵ 
1ῃε Πεδὰ 8εᾶ δηά ἰμἰγίγ- νε πλ1]65 ποσίῃ οἵ Ῥείσγα (τ. Οη.).-- 
46. Ητμελα»}) (Οπ. 365 «- { οἱ. Ἠαδβδυπι ἘΖτ. 21" Νε. 75).-- 
Τεριαη)]. ΟὕἹ7( ν."».--46. Ηαἀα4] (Οη. 365 «, ο΄. αἰδο νν." «-, 
8Δὴ Ἑάοπιῖῖς ὙΠῸ του ]εα ϑοϊομοῃ στ Καὶ. 1:τ'9 5- ζ) ἴῃς πδᾶπια 
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οὗ δὴ Ατγαπιθδῃ ἀοἰυ ἰουπὰ ἰῃ ἴῃε πᾶπιε8 Βεη-μδάδὰ, Ηδάδά- 
εΖεσ.--- Βεάα4] (πη. 365. ζ) ΡΟΒΘΙΌΙΥ ἴο ὈῈὲ σοπηεοίβα σὴ ἃ 

τϑησε οἵ 115 ςα]16ἀ εἰ-Ολοιυείμδ, οὐ ἴμε εαϑίεγῃ 5ἰἀθς οἵ [Π8 

ὍΡΡΕΓ Ατποη (Ὁσ. Ο"., συ. Ο".).--αἀῆ. 8.α»ηα}}} (Ὁ. 365. Ὁ). 
--ΜΜασγεξα}] (απ. 3651). ὙὴΣ ὩᾶπΠΊ6 ΤΏΔΥ πιθᾶῃ “ὈΙδοε οἵ σμοίςβ 

νἱῃ 65, οἱ. ΝΝαμαὶ ϑογεξ “πιδαγ οἵ σμοῖσε νίπεβ᾽ (7. τ6).---48. 
5.1α 1] (Οη. 365: 1.) [ἢ6 88π16 ἤδῖηξ 85 [Παΐ οἵ 540}, Κίηρ οἵ Ι5γδεὶϊ, 
Δπα αἷ5ο οἵ οἰδῃβ οἵ ϑίπιεοῃ (45) ἀπά οἱ [χενὶ (6 6)).---  πεμοδοί}] 

(Ομ. 365᾽, πάπα οὗ ἃ ψῈ}}] ὅση. 26᾽5, δηὰ Αϑβδγτίδῃ οἰ Οη. 
τοῦ! {).-ΤῊὴις Κίνεν] ἰ5 σογίαἰη]γ ποί [μῈ ἘῸΠΡὨγαίεβ δηὰ (με ρας 

Καζαῦδα ἃ ᾿ἰτ{}|6 δου ἢ οὗ ἴῃς του οὗ ἴῃῈ Ηδρογ (Ὁγ. Ο».), 

Ραΐ (8ὲ τῖνεσ οἱ Εφυρί, ἰ.6., [Ὡ6 Ἡ))α(ν εἰ-Αγεν (Ο(η. 1.5.5) (ὙΝΊΠοΚ. 

Οεπολι. 15γ. 1. Ὁ. 192).---49. Βα' αἱ-βαπαη] (Οη. 365 ε-, δῃ οβῆοία! 
οἱ αν ὰ τ (ἢ. 27" 0). Τῆε ἤδῖηε “Βδδὶ 5 στδοίοιιϑ,᾽" ἃ ΒΥ ΠΟΏΥΤΩ 
οὗ Ηδῃηΐραὶ ((. α]50 ΕἸμαηδη, Το βδη 8), ροϊπίβ ἴο ἴπ6 ψοσϑῃρ 
οἱ Β88] ἰῃπ Εἄοχι (Ὁτ. Ο".). (8111 “"Βδδ]᾽" ἰβ τῆοσε ἃ ρϑηεσγὶς {π|6 

θη [μαὶ οἵ ἃ Ξρεοίβε ἀεἰ!γ.).---ἰ 4 εμδον] (6. 365: «., 4150 ἃ οοιγ- 
τεσ οἱ 7οβίδῃ 2 Κ. 2215. 4 δῃηά ρευῃᾶρβ 6. 26 461: {, ΒΗΒ.). 

ΤῊδ πᾶπια πιδδῃ8 “πηοιι8ε.""--δθ. Παἀα6] (Ηδάάγ απ. 36", νυϊ 
ΒΟΠῚ6 ἰογίν μ55. δηὰ ϑαπιδηϊίδη μ85. τεδὰ Ηδάδά). (Οὔ. ν. “.- 
Ραὴ (Ραΐα ση. 365 {). Ῥεῖβαρβ ψὲ ββου!ὰ ἔο!]ονν ᾧ οἱ Οη. 
δὰ τεαὰ Ρεογ ("Ἴ}8), ἃ πιουπίαίπ δηὰ οἱΐζγ ποι ῃ-εαβὲ οἵ [δα 
Πεδὰ ὅεα ποί ἀεβηίϊίεϊγ Ἰοςαίεά (τ. Ν. 2332 ι. 433»). ὙΤΒς 
πιθηςίοη οὗ ᾿ἶ5 ΨῈ δηὰ ΠΕῚ πηδίεγηδὶ δης βίγΥ ἷ5 βιτ Κίηρ; Ροβ- 
ΒΟ] [Ὠγουφσῇ [Π]58 σοπηδοίίοη με Ἰαἰὰ οἷαίπὶ ἴο ἴῃε Κίμρβῃίρ. 
ὙὟΠΕ ΠᾶΠΊ65 ΟΟΟῸΓ ΟὨΪγ μετα δηὰ ἴῃ ἢ. 365, ἐχοερὶ Μεμείαϑεϊ, 

“Ορά οσοηΐογβ Ὀαηοβίϑ5,᾽ Ὡς ἢ ἰβ ἴῃ6 ἤδτης οὗ δ8ῃὴ δησαβίοσ οἵ [86 

α]56 ῥγορμεῖ ϑῃειηδίδῃ (Ν6. 615).---ἱἶἝ᾽ε-ζαλαϑ] ταθδη5 ““τνδίεγβ οἵ 
ξο]4."--δ1". 454 Ηααδαὰ ἀϊφα] τοὶ ἰπ ὅπ., ΡγοθΔΌΪΥ ἃ σοργ δι 5 

οΥ̓ ἴῃ6 ΟὨγοιίο]ογ 5 ὈΪυπάογ, μη κίηρ (μὲ [μ6 |15ῖ οἱ Κίηρβ σοη- 

ημεά. 
61"-δ4. Τεῖρθα!ὶ ομἱοῖβ οὗ Εάοπι.--- Τά κοη ἔγοτλ Οἢ. 3649-. ψ τα 

Ὀγίοίεσ ἰμίγοάυςίογυ ἔογταιἶα δηὰ οπίββίοη οὗ [ῃ6 σοποϊυάίηρ συπη- 

ΤΊΔΙΥ. ῬΝῺΥ [μὲ ΟὨγοπίοΪεσῦ βμου]ὰ μᾶνε σίνεη ἴΠ65ὲ 85 οὐ αγοῖξ, 
104] οὨϊεῖβ, ψ θη ἢ οταϊτἰεἀ ἴῃ (μ6 ργενίουϑβ [1515 (15 {{Π16 ρίνεῃ 
ἴῃ Οῃ. 36"»1». 29:20. 5 ηοΐ ΟΙΘΑΓ ὉΠ]655 6 [εἰΐ [μαὶ {ΠΕ εγα (86 
[ΟἹ] οννεῖβ οὗ (86 Κίηρβ. ΤὨΪ5 115 885 Ὀδεὴ ἀϊδεγεπιαίεα ἔγοπι [ῃ8 



1. 43-64.} ΒΠΕΚ5 ΟΕ ΕΡΟΜ 79 

Ῥγανίουϑ οὔδϑ δεσᾶυβθε ἰῃῈ οἰϊεῖβ ψεσα μεδὰβ οἱ ἰειτίἰουῖδὶ 

ΒῈ θα ν᾿ ϑίοηβ δηὰ ποῖ ρυγεὶν {|08] δηὰ ροβϑίθὶυγ συϊεὰ δἴεγ ἴῃς 
σομαυεβὶ ὈΥ [5γϑὲὶ (τγ.).--δ1". Τῆσ οἰέε οΓ Τίριια] πὰ 
βἰ ΠΉ]Ατγ ἰπ [ῃ6 πᾶπιο5 [ο]ονίηρ.---Τύρπα]. ΟΥ̓. ν. ",--Α]Π]αἈ] 
(ΑἸναῖ απ. 3649 {) ρεσβδρβ ἰἀεπεῖςαὶ τ ᾿ΑΙναη.ς ν. 40.-- 
“)ε!}ε|}} (Οπ. 364 {).--δῷ. Οδοϊέδαηια] (Ϊἰλ σῃ. 365. 5- "- τὸ, Ὁ [ἢῃ6 
ψὶΐε οἱ ἔβδαιι, 364: 85 Βεγὰ {).---Εἰα"} ργοῦδὶγ (μ6 βεδρογί υϑυδ!ν 
οΔ]]εὰ Εἰαι}.---Οἰποη] (πη. 3641) ργοῦδῦ]ν Ῥωηποη οἱ Νυ. 335“, 

Ῥεΐνεεη Ρείγα ἀπά Ζοΐαγ (Οποηι. 299, 123).--ὅ3. Κερμαϑ)]. ΟἹ. 
ν. π- Τοπαη]. Οὐ. ν. ".--- ΜΠ|δεαν»] διὰ Μαραάϊ' ε|] (Οπ. 36. ζ) 

ῬοΙᾺ ἴῃ (με Οπορε. (277, 137) Ἰοςαἰεά ἴῃ [με αἰδιτίςϊ οἵ ἀεθα] (ϑουτῃ 
οὔ [με Πεδά 568), δῃὰ ἰῃε ἔογγηεσ, υὑπάεσ [Π6 πᾶπιὸ οἵ Μαῦξαγα, ἃ5 ἃ 

ςοπβίδογδθ]ς υἱ]αρα Ὀεϊοησίηρς ἰο Ῥείγα.---᾿]γαηι] (Οπ. 365). ᾳ 

κίῃς οἵ Ἑάομῃ ᾿Αγαηρηημ 5 βαϊά ἴο θυ τηδηϊοηθά πῃ ΑΞ5Υ. ἰΠ5. 

(ΒΔΙ]!, σ». ὑ. 94). 

43. Ὀπιφυ. .. 2905] ν οἱ βασιλεῖς αὐτῶν -- ὈΠη))0Π δἀορίεὰ 
ὉΥ Βη., ΚΙ. 5807. Ὑδε ἰδίίεγ ἰμβογίϑ Ὀ»ῸΠ πα τὰς βυςοοςάϊης 
τεϊδιἷϊνε οἶδυϑε 88 ἃ ἱοοίϊηοϊε. ΚΙ. Κορε. ἕο ]οννβ Ἐξ, νος ἢ ἰβ Ὀείϊίεσ, βίῃος 
(41 τγακοε τμε οτίρί πα! ἐγ οὗ (με Ναιίοδη τεχὶ ἀουδιία!.---Βείοτε »Ὁ3 6. 
3613 ὨΔ5 ὈἽΝΩΣ Ἴ))..--»02} ὦ Βάλακ, ζ᾽ Ὁ552 πεῖς ἱπβυοποεὰ Ὁγ ἴδε 5ἰπι- 

ἸΑΥΥ ἴο {π6 πᾶπλεβ ἱῃ Να. 22 (φ. ϑᾶγςε, δγῖ. Εάοχι ἴῃ Ὁ 8.).---Ααθ. Ὑ12} 
ὦ δΒετε δηὰ ἴῃ στ. 365 Βαραδ -- 12.---Π}}} ΟΥτ., βϑοπης Μ58.,) Ἐ δηὰ ση. 
φόνῳ. ὦ Γεθθα(ι)μ Πετε δηά ἴῃ ση. - ἃ ἤδη {ἴὸ ὈΘΩΣ, μεῆςς ΚΙ. 

848 ἃ ἰδουπα ἴῃ ἴδ ἰεχί.---47. γν. 415-49. ἴῃ (25. {ο]]ονν ν. δ15.---δθ. ἢ} 
ἼΠ] Δ Υ Μ55., ὦ, απ. 3639 “- 22» 13.--- 5] αη. Ὑτπ, Ὀὰϊ ἴμεγα ϑοπλς 

Μ55. οἱ Ξὲ ἀπὰ οὗ {πε ϑαπιαγίίδη Ῥεηϊδίευςῃ ὙΠ πΒοῃ, 88 ἴῃς ἀγπαϑβς 
πδῖὴς οὗ Εάοπι, Β4]}, 5ΒΟΤ.. δάορί8.1. ΚΙ. ἱπβυεηςοά ὉΥ νιος Βαραδ οὗ 

(ὦ» οοττοςοῖβ ἴο ὙὙ7.-- Ὁ} Τίδηγ Μ55., Ἐ, Οη. ψο. ὦ ἴ:Ϊπ Ῥοῖῃ ρίδοεβ 
Φογωρ τὰ Ο δῃὰ 80 Βη. Μοτε Ἰἰκεὶγ ψο « Ψο.--ν.. "95 19 ψδηϊίηρ ἴῃ 

(5, ἀπά 30 οοπβίἀεγεά δ ἰδίεγ δά ἀϊτίοη ἔγοπι ση. Ὁγ Βη., θαϊ {86 οοη- 

ξυβίοη οὗ [Ὡς Ναιίςδη ἰεχὶ δἱ {Πϊ5 ροϊηϊ ἀϊβογεά 8 118 νϑ]ας.---δὲ. ΤῸΝ 

Ὑ5] πδπεηρ ἴῃ Οπ.--ἼΠ6 ἰεχὶ οὗ Οπ. 36405 ἸΦὦῚ ἸῸΝ ΓΊΌΦ ΠΟΝῚ 
ὈΓΌΦΨΖ ὈΓΌΡῸΣ ὈΓΠΟΦῸΣ 8]}οὁνν5 ἴπ6 ῬὨΥ Ατο 5 ἴο πᾶνε Ὀδθη σοπίεταροτγα- 
πϑοὺβ νη (Πς ἰκίπρβ ργενίουβὶυ τεοοσάθά, ψῇῃΐ]α 115. βυ δβεϊςαϊς ον ὉΠ 

ὉΥῚΝ βυχρεβῖβ (ῃδὶ {πεν ἐο] ον [ῃ6 Κίηρβ (Βε.). ὙΤῊΪ5 18 φίνεη ἀΐγθοι! 

πῃ Ἦ, Αἀαὰ αἰέϑνε τεογίμο ἄμοες ῥγὸ γερίδις ἐπ Εάονι 6556 Το ῥεγα Ἢ ; 50 α͵50 
ἴῃ ζὥ. τον, ποννενεγ, ἴῃς ΟΒγοηΐς!ετβ σμδῆρε γᾺ5 5 ΡῚῪ δαὶ οὗ 
οοπάεηϑαίίοη ψϊϊμουὶ ἱπιγοάἀυςίπρς δη ἐχαςὶ ογάοσ οὗ βυςςαββίοη.--- Ὁ] 

Ὁ ΤΑΔΏΥ Μ855., ΒΕ, Φ, τη. 361 πὸρ. ὦ Γωλα -- πῦ ῬγοῦδὈ]ν ἔγοπι 
πὸ. 



8ο 1 ΟΗΕΒΟΝΙΟΙΕῈΚ 

Π-ΙΧ. Το ἀοδβοοηάδηίβ οὗ δοο0Ὁ.---ΤῊς ρεάΐρτεεβ οἵ ἴῃς βοὴ 
οὗ 7Δοοῦ γε διγαηρεὰ δοοοσγαϊηρ ἴο {π6 ρεορτγδρῃϊςδὶ ροβίξοῃ οὗ 

ἴπ6 ἰογτι οσῪ οσςυρίεα ὈΥ (δα ϑενεγαὶ {τἰρε5. ΔΝ Τυάδῇῃ (2:-.45) 
85 ἴῃε ῥτΌρεγ βίαγιη- ροίηΐ, [μ6 ΟὨΓΟΠΊΟΙ ΕΓ Ρᾶ5565 [Πγου ρἢ Θ᾽ πηεοῃ 

(45-.) οῃ [86 βουΐῃ, βϑύψεορϑ ᾶγουηά {πε Πεδὰ 56 {[ῃγουφῇ [Π6 εαϑὶ- 
7οτάδηϊς ἰτρεβ, Εθυθεη (5:-.9), Οδά (ς".-.7), δηά [Π6 εἀϑίεγηῃ Π8]- 

{δε οἵ Μδῃδββθὶ (ς᾽ “) ἔγοπι ἴῃε βου ἴο (Π6 πογίῃ, δηά, δἴϊογ 
ἰπβουιηρς [κενὶ (5᾽:-69 (61-51)), τυ [ἢ ΠΪ5. οἰτίεβ ἰῃ θοΐἢ εαβίεγη δπὰ 

ψεβίεγη Ραϊθβίίης (705. 21), δἱ (μ15 σοηνεηΐθηὶ ροϊῃηϊ, ογοββαβ ἰηΐο 
(8ὲ πογίμεγῃ ρα οἱ ᾿νγεβίεγῃ Ῥαϊεϑίίηα ἴο 1ββδομαγ (7'.-), Ζερυϊυη 
(75 σοττεοίοα τεχί, 566 οῃ ς. 7), Πδῃ (7"" σοττεοϊθα (εχί), ΝΑρμ δὶ 

(γ."), Μδηῃδβϑεῆ (7".), ἘΡ γαΐπι (7,...), δὰ ΑΞΒΕΓ (7γ...9), οοπη- 
ΡΙοιίηρς τὰς εἰτοὶα ἢ Βεη)απιίη (ες. 8, 95-.2) δηά (ῃς [ἴ5ὲ οἵ [Π6 

ἰπῃδ ἰδη (5 οὗ }6γιιβα] 6 πὶ (95-3.) ὉΠ]655 [15 115 σα πΊα ἔγοσὰ δπ μοῦ 

ἃπὰ αἴθ βαηά. Αϑῇδγ δῃουϊὰ ἀρρεᾶγ βαυ] δῖ ἰῃ {πε ᾿ἰί, θὰ 566 
ςοιηπιοηΐ οἡ τ (ἢ. 759::, (1 27} 5. Α5Π6ῈΓῚ 8 νδηςη 9.) Μοτῖε 

8ρᾶ8ςε ἰ5 ρίνεῃ ἴο (6 ἀεϑοεπάδηϊβ οἱ ΓΔ [ΠΔη ἰο ἴποϑε οὗ ΔῪ 
οἴδοσ ἰτῖρα, ομα Βυπάτοα νογβθβ ἴῃ 8]}, ψν ἢ }]6 (ῃ6 (4065 οἵ {6 

Βοιιϑεὲ οὗ [δνΐ οσουρυ εἰριίγ-οπθ, Βεπ͵απιίη Πἤγ, δὰ ἃ βοδηΐ 
εἰρμὶγ-ϑχ ϑυβῆοςς ἴογ τε οἴμεσγ ἰθη ἰγδε8 σοιηθίπθά. Βεΐογε 

ἰπαυϊτίης ἔαγίμεσ ἱπίο ἴῃ6 αυξδίίοη οἱ δυ(Πουβῃ!ρ-- ΟΣ, πιοσα 
Ῥτορευΐυ, βαϊογϑῃΐρ---ἰϊ πᾶν 6 οὐβεγνεὰ (παῖ (ἢ 5 ἰ5 ἐσᾶς τ μαΐ 
ϑῃουὰ ὲ εχρεοίθα ἴτοπῃ ἴῃς (ΟὨγοηίοϊεσ. (Ὠγοηίς!οβ- Εζγα-- 

Νεβοτη δ 15 ὑπ γΥ ἃ 1,ον εἰς] Ὠἰβίοσυ οἵ (86 Τἀδδη ΡθΟρ Ια. 
ἴῃ {πὲ Ὀοάγ οὗ ἴμ6 ψοσκ δνεηίβ οἱ με Ν. Κίηράοπι ἀγὲ ἱρῃογεϑά, 

ἐχοαρὶ ἃ5 {ποὺ ἴουςἢ Τυἀδδη δῇαϊγθ. Ηδξηςθ ἰΐ 5 ποί βίγδηρε 
(αὶ [6 ΟΒγοηίοϊεσ μου! ᾶνε ςοἸ]εοϊεά (ἢε πηοβδί ψεπεδιορίςδὶ 
ποίίςε5 ἴογ [ἀδΔῃ δηὰ 1,ενὶ. Βεη)απλίη 4150 ψουϊὰ γεσεῖνα βρεοῖΐδὶ 
αἰϊεηίίοῃ, βίηςα δοςογάϊηρ ἴο ἴπε ροβί-εχ]!ς σοποερίίοη {παι ἰστῖθα 

τετηδίηβα Ἰἰογαὰὶ ἴο (ἢε ἤοιιϑε οἱ θανίἃ δηὰ νγὰβ ρατί οἵ (με 5. 
Κίπράομῃ (ν. ΕΒὶ. ατί. Βεη͵απηίη, ὃ 7). 

ΤΒαε δηδὶγϑβίβ οὗ [μεβε ομαρίεγβ ἀερεηὰβ ὑροὴ ἴῃς ἰάδα οὗ {με (βγοη- 
ἰοιοτ᾽ 8 σμαγαςῖεγ ἀπά ρυγροβαε. ΙΒ [Πς ῥργαταΐβα ὑπαὶ μα ἱπιοπ θα [μ696 
Πμδρίογβ ΟΥ̓ ἴο β8εγνε 85 δῃ ἱπίγοάυοιίοη ἴο Ὠἰβ ῃἰβίογυ οὗ ἰῃς αν ἀϊς 
Κίηρβ, (δε ἰδβ!κ οὗ βιγικίηρ ουἱ ἰμοϑς ρδγίβ οὗ {πε ψεπεδιορίεβ οδγτίεὰ ἀονσι 
Ῥεγοηά {πε {ἰπιε οὗ Πανία Ὀδοοπ68 τεγεὶν πηεοῃδηΐςαὶ. Βυΐ (Πϊ5 ργδηχῖβα 

οδπηοῖ δε 5υ βία πα ΟὨΥ οὐ ἴδε στουηά {παῖ {πε86 180 ]ε5 ὑγεσδᾶς [86 



Π.1-2.} ΤΗΕ 5Ο0Ν5 ΟΕ ἼΒΕΑΕΙ, δι 

Ῥανϊαϊς πἰβίογγ. ΝΟΥ Ἵδῇ 8π δῃδὶγβῖὶβ θεὲ θαϑεὰ οὔ [Ὡς ργεβυρροσίἰοῃ 
ἴμδῖ τλε Ομγοηίοϊεγ νουἹὰ Ὀ6 σατοῖα! το ἀνοϊὰ οοηῆϊςείης ἀεἰδ1}5 εἰῖ μος 
ἴῃ Πῖ5 οὐντὶ οοπηροβί[οη οὐ ἴῃ {πε τηδίϊεσ με ἱποογρογαίθά, βἰπος 811 (μαὶ 
ΓσᾺ.-ἜΖι.-Νε. τγενθβαὶβ δδουΐ ᾿ΐ8 σμβδγδαοῖεγ 88 ἃ τυείίεσ βίδιωρϑ ᾿ἰπὶ 85 
δηγίίης Ὀυΐ οοηδβίϑβιεπί. ὙὨΣ ἢγϑί σμπδρίετβ ἐο ποὶ ἄρρεᾶσ ἴο θὲ Οὔἱ]Υ 
8ῃ ἰβίογίοδὶ ἱπίτοάυσίίοη οδϑὶ ἴῃ ἃ ϑεηθδιορίοβὶ ταουἹὰ, Ὀυὶ 4150 ἃ 
ξεπαδιορίςδὶ δηὰ σθορταρῖοαὶ ργεΐδος ἴο ἴῃς βυςςεεάϊης οδαρίετθ. Α5 
ΒΓ ἢ {ΠΕῪ 5εγνδαὰ 8 υϑεῖα! ρυγροβα, Ἵβρεςίδ!!ν ἔοσ ἃ ρετίοὰ οὗ Ηεῦγεν 
Βιἰβίοσυ ψἱϊμουΐ ἃ οὨγοποϊοσίοαὶ ἐγ. Αϑ ἃ γτεδάοζ οοῃϑβυϊίηρ ἃ τηοάεγῃ 
Βιἰβίογυ οὗ [βγϑεὶ ἔογ ἱπέοστηδίίοῃ ςοποεγηΐης οπς οὗ [με Κίηρβ σδη ἴυγη 
ἴο ἴμ6 σὨγοῃοϊορίςδὶ ἀρρεπαϊχ ἢγβὶ ἴο ἰεάγῃ ἴῃς ἀδῖεβ οἵ ἢΐβ γεῖψηι ψῃῖςο ἢ 
βυφρεβὶ (ῃ6 ζεπεγδὶ βεϊτηρ, 50 (ῃς τεβϑάεσ οἵ Ὁ γοηῖς εβ οουἹὰ Ἰεδσα ἴῃς 
«Πτγοποϊορίοδὶ ροβιείοα ὈΥ οοπϑυϊίηρσ {μὰ ἰΔ0]ς οὗ ἴῃς ἰεΐηρβ (3.0 5.), οτ, 
ἵῈ τὰ σεγα ἃ ἱρὰ ῥτγίεβδὶ, ἴῃς 180]6 οὗ ἴῃς δἰρῇ ῥγίεβίβ (6: 5. (ς3} 5.}}. 
Ἑυγίδοττῆογε ἴῃς ΟὨγοηΐοϊοσ πιᾶὺ μαᾶνε ἱηιγοάυςεά βοπηα φοηθδιορῖεβ 
σἰϊβουῖ ΔΩγ Ρδγίϊουϊδτ τεαϑοη δϑἰάς ἔγοπι ἢ18 οσσῃ ἱπίετεβὶ ἴῃ ἤθη. (Οἱ 
οἰεατὶν βῆονβ παῖ μα υϑεὰ ῥρσϑςιο δι! 411 {πΠ6 σεποδϊορίεβ μα μδά ἔογ (ῃς 
ΘΔ Ὠἰδίοτγ, μεῆςε ἰΐ 158 τεαϑόηδ ]ς ἴο ϑαρροϑε μι [ῃς ἐο!]οννίηρ ομαρίετβ 
ςοπίδίῃ ῥτεῖίυ πλυς ἢ ἐνεγυιΐης μα γγὰ8 δ0]6 ἴο πὰ. Ης 56Ἔ:)8 ἴο ἢανε 
Ἄοοῃϑδίἀεγοα ἴξ ποτα ἱπηροτίδηϊ ἰπδὶ ἃ ρεπεαὶορυ 5μου!ὰ θὲ ργεβεγνεὰ [δῃ 
ταὶ ἰξ βου] ῬῈ οοῃβίβιίεηι στ οἴ εγβ αἰσοδαγ ἱποογρογαῖθά. Απ 
δεοουηΐ οὗ {πε ξΕΟΩΤΑΡΩΥ οὗ πιδὴγ οὗ ἴῃς {δε 5 τγὰβ 4130 οἱ ἱπίεγεβδί ἴο 
186 τεδάοτ οὗ [86 (ῃγοηίο!ετ᾽ 5 μἰβίογυ. ὙῊΪ8 νγὰ8 ὑγοῦδὈ]Ὺ βυφρεβίεα ὈΥ 
ἴδε δοοουηῖὶ οἵ ἰῃς ἀἰϑιτ] Ὀυϊοη οὗὨ ἰογγ οΥΥ ἴῃ 708. 12-2:6, ψ Βΐο ἢ ργεοθάε8 
ἴδε Ὠἰβίογυ οὗ {πε Ἡεῦτενβ ἱπ Ῥα]εβϑης τοοογάδα ἰῃ 7..-5.-Κ. Ὑδβα 
Βεοστδρἢΐο 8] ποιΐοεβ ἃγα οπι θὰ βίγαη σοὶ ἐπουμἢ ἔτοτω ἴμςῈ τεοογάβ οὗ 
ἴδοβε ἰγἱρεβ ψῃϊςἢ οσουρίεα τ μδὶ 885 πονῇ 85 (ὐ8]1}}66 ἰῃ {86 ἰδίεγ 
Εἶπηγε5, υἱξ., Ι5βϑοβδαγ, Ζεδυϊυη, δη, ἀπ Αβμεγσ. Α ροββίδὶς εχρἰδπαίίοῃ 

ΤΑΔΥ Ὅε ἴουπά ἴῃ Πα ἴδοϊ ὑπαὶ {8 ἰετί του 8 ποὶ ἱηνοϊνεα ἴῃ (Βς 
ΟἸΒγοηίςϊεσγ᾽β ῃἰβίογγΥ. [πϑίεδα οὗ αἰνίπα {πε ἀνε! ηρ-οίδοεβ οὗ Τυά δ 
δηὰ Βεηϊδηνῖη μα ἰηϑεγίβ [με ἱπηδΌϊϊδηΐβ οὗ 7 ἐγυβαετι (9! 5.), {πεῖν οοτα- 
τοῦ ρτεδὶ οἰΐγ. 

1. 1-2. Το 508}8 οὗ 18Γ86].---ΤἬεϑε γε ἰπιγοάποεα 85 ἃ θα55 
ἴογ ἴμε βυρβεαυεηΐ ἐπυτηεγαίίοη οὗ ἰῃ6 ἔπ} 65 οἵ βγαε]. ὙΠΕῪ 
8Γε ρίνεη 85 (οἱ ]ονβ, Κεμδεη, δέριθομ, 1 υὶ, ὕμ6α}», 155ασμαν, πὰ 

Ζεδιίμν, ἴῃε ϑδἷχ βοῇ οἱ [,δῃ, θα», βϑοῃ οἵ ΒΙ]ΠΔηῃ ἘδΔοἢ 615 πδἱά, 

Ἱερὰ δηὰ Βοημ)]αριῖη, 5005 οἱ Εδοδεὶ, Ν ρῤῥλίαϊῥ, 4150 ἃ βοὴ οἵ 
ΒΙΒΔἢ, δἀπὰ σά δηὰ Α45}ιδγ, ϑοῃ5 οἱ Ζί!Ίραῃ 1.68} 5 πηαϊά. ΤῊςἪ 

Ροϑίτοη οἵ [)α» Ὀεΐογε ἴῃε β5οῃβ οὗ Ἐδοβεὶ, ἰηβιεδα οἱ δίοσ, 15 βι τί Κ- 
ἴῃ. ΟἸΒογννῖβα (Π6 Ἤγάδγ 'β [ῃ6 58Π16 85 ἰῃ Οῃ. 3535- δηὰ ἘΧ. 1"- 
(οταϊετης [Ο5ΕΡ}), ἰαΐε ῥγίθβ!  Υ πατταϊϊνεβ (Ρ), ἡ βεσα Πδη ἤο!ονν8 
Βεη͵απλη. Τῆς {τἰδ65, πονενεσ, ἅτε ποῖ δηυτηθγαϊθα τπἰἔογγαϊυ ἰπ 
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τῃε ΟἹὰ Τεβίδμπηεηί, ο΄. απ. 465-35 40". Ν. 15-15.. 39-4 χει. λόε-ἐν 

θι. 335." εἰ αἱ. (ὸγ ἃ [0]} ἐχῃι το οἵ {μ6 ογάεγβ οἵ ἀγγδηρεπηθηΐ, 
οὗ ΜΏΪΟὮ [ΠΟΓΘ ἀγα ϑοῖης βϑενθηΐθοῃ ἀἰβεγεηΐ οἣθϑ ἰῃ (ῃ6 ΒΙΡ]6, δπὰ 

ἴογ ἃ ἀϊδβοιιδδίοη οἵ ἴῃς βυδ᾽εςϊ, 5εὲ ΕΜὲ. ατί. Τυῖρεβ Ὁγ α. Β. 

Οτᾶν, αἰ5ο τί. ἰῃ ἔχ. Μᾶγ. 1902.) 

ΙΠ. 8:1Ν. 23. Το ξεπβαϊορίϑβ οὗ [Δ8}.---ΤῊϊβ ράββαρα σοη- 
ταἴη5: (1) [λε ἀεβοεηάδηίβ οἱ [ἀδῃ ἰο ἩξεΖτγοπ᾽β 50ῃὴ5 [βγδῃτηθεὶ, 
Άδπῃ, δηα (δε (2-"); (2) ἴ[ἢε ἀεβοεηάδηϊβ οἵ Εδπὶ ἄονπι ἴο 

Πανὶ ὰ δηὰ ἢἰ5 περμδνν (29-11); (3) ἀδβοεηάδηίβ οἵ (αἱ εῦ, ἰπο] ἀὴρ 
186 ἔαπη ιν οὗ ἃ βοὴ θογῃ ἴο ΗδΖγοῃ ἴῃ Ὠἷβ οἱὰ ἂρὲ (2:"."); (4) [88 

ἀεβοεηάδηϊβ οἵ 7εγαῃπηθοὶ (235-33); (5) ἃ ϑυρρ!επηεηίασυ 80 ]6 οἵ 
7εγαμπλθε 65 (25-4); (6) ΞαΡρΡ]επηθηίασυ ἰ801ε8 οἱ (θυ ίίαβ 
(2:5); (7) Βυρρ]επιθηίατυ (4065 οὗ [με ἀεϑοθηάδηίβ οὗ δὶ (ς. 3); 

(8) ἃ βεοοπᾶ ψεηβδίοσυ οἵ [υάδῃ (4'-3). 

Αἱ δγβὶ βἰρῃῖ νὰ βθθπὶ ἴο ἢδνε ἤεγε ἃ οοηξυβϑὰ πη835 οὗ ψεπεδί ορίςδὶ 
τηδίζεσ δοουπιυϊδιεα ἰμγουρὰ ναγίουβ ἰμβογίίοηβ (με νίενν οἱ Βη., Κὶ.). 
ΒοΙὰ 218 5. απὰ 243 δ. ςοηϊδίῃ ἰ40]ε5 οὗ ( δ] εν ϊε5, Ὀυϊ 16 οἰ Γ τ γα ἃ 

Ἰαίες δἀἀϊτίοπ νὰ βῃουἹὰ εχρεοῖ τμε ἰπιεγροϊδίος ἴο βανς ρίδοδὰ δΐ5 
ΒΡΡΙετηεπὶ ἱπ ἀΐγοςξ οοππεςοίίοη στὰ (μῈ οἴμεγ, Ὀὰϊ ποὺ ΠΕ ἃγα 

βεραγαίεὰ Ὀγ νυν. 5.". Θ᾽ γα ΠΥ γε βμουϊὰ εχρεςὶ ς. 3, [ἢ βεοηάδτγυ, 
ἴο θ6 ρἰδςεὰ δἴϊεσ 219-11, Οἡ ἴπε οἴεῦ μαπά, 85 ἴπε πόσκ οὗ ἴ86 Ὁβγοη- 
ἴεϊεσ, ἴῃς ογάθσ 5 παίυσαὶ. ΕἾγβε Ὡς ρίνεβ [ἷβ ὈΓΙΠΊΔΤΥ ρεπθδιορίοδὶ 

ταδίογίὶ ἴῃ (ῃς ογάεγ Εδπι, (δεν, δπὰ 7εγϑῆπηθεὶ, δπὰ ἴμεπη ἀρρεηάβ 
ΒΌΡΡΙοπηθπίδτυ πιαίίεγ (υ. 1.) οοποεγηΐης Ἔϑοἢ ἴῃ τένογϑα οσάθσ. ΤὨΐ5 

τενεῦβϑὶ οὗ ογάδθγ '5 με Ὁῃγοηίοϊογ᾽5 ΒΔ ΌΪ: (οὐ. τ’ δ- 35 5. δἰ αἰ.). (25 κῖνε5 
πε ϑοὴβ οἵ Ηδσζγοῃ δ8 εγαϊνιεεῖ, Και, απὰὦ Ομεϊμδαὶ (3.29). ϑῖπος 
Ἀδπὶ 5 οοπϑίἀεγεὰ ἢγϑὶ (219 5.), γα βῃουϊὰ εἼχρϑοῖ δῖὶ8 ὨδπὶῈ ἴο ΔρῥΘδγ 
δἴϊεγ {πδὶ οὗ σβεϊυθαΐ, δοοογάϊης ἴο ἴπε Ομτγοπίοϊετ᾽5 Βα ὶς οὗ οοῃδίάθγ- 
πα ἴῃε ἰαϑὶ ἤγβε (υ. 5.).. Ὑῆδ πᾶῖὴς Κσρε τυδὺ πᾶνε ἔδ]]ε ἔγομι 186 

ἴεχὶ οὗ ν. " ΌῪ Βδρίορταρδυ, βίποε ἰπ6 ἢγβὶ ψογὰ οὗ ν. 19 15. δ]5ο Κσγκτ 
Ῥείη τεϊηβεγίεὰ ἰαΐεσ ἰῃ 118 ργεβεηΐ ρἷδοθ. [Ι͂η (μδὶ οδβϑε βη8] " οὗ 
22 τορτεβοηΐβ (6 ἴῃ 8] 1 οὗ Ὀγ τινι. Οἷς ἰ5 ἰετηρίεα ἰο Βπὰ βυρροτί 
ἔοτ τ8ῖ58 βιισρεπιίοη ἱπ ὦ 5λ ψὨοτε καὶ ᾿Αράμ δεῖ! }Υ ἔο ον ὁ Χαλὲβ, 

Ῥυϊ 5βἴποε ὁ ἹΡὰμ α͵5ο ργεςεάςβ ἰΐ, {με ἔοττηεσ σουἹά θὲ ἀπε 5ἰπιρὶγ το αἰτ- 

ἰορταρῆγ. Ηονενεγ, ἰξ ἰβ ποῖ ΠεΟ βϑΑΓΥ ἴο βυρροβϑε ἱμαὶ ἴῃς Οβγοηΐοῖεσ 

ψουὰ 6 ςοπϑβίβίθηϊς ὐὐτἢ ἢἷ8. ἀϑ0.8] 5. 6π16.) 

ΤΠε Βγβὶ ἰ80]ς οὗ Ὁ δ]ερ᾽ 5 ἀεβοεπάδηϊβ (215 δ.) 15 γεραγάθα 85 ϑεοοπάδγυ, 

ΌΥ ΒεηΖίηρετ, ψῆο Βηἀ5 ἴῃ ογἰ χίπαὶ 113ὲ οὐ (δε 165 ἴῃ νν. 4:62, ΤῊ 5 
5. ΡοβϑβίὉ]8, Ἔβϑρεςῖδ!ν 1ξ ΟΠΙΥ οπα ἴ80]6 οὗ (δε  ϊεβ 15 δϑογίδεα ἴο ἴδε 
ΟὨΒτοπίοϊεσ, θυὶ αζαϊηϑι 1 ραν Ὀὲ υγρεὰ {πᾶὶ 858 } ἐγδῆτηδεὶ οὗ ἴμ6 50η58 
οὗ Ηεζγοῃ ἼἿοπηεβ Βτγϑὶ ἴῃ ν. ", [6 ΟὉβγοπίοϊεγ ψουἹὰ ΡῈ [κε] ἴο ρἷδοε ἴῃς 

Ἄς 
Ἄ 

Ἂ 
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1151 οὗ εἷ8 ἀδβοεηάδηίβ ἰδϑι. δϑδίπος ἴῃς ροβίἴοη οἵ Βδιη᾿β ἀεβοεηδηίς 
ΒΕΕΠῚ8 ἴο Ὀε δτταΪΐγ ἄχοὰ (2,9 5.), (Ὡς ῥτορεσ ρἶδοςε ἔογ (ῃς ἰδοὶε οὗ ἴῃς 
Ο δ εὐϊεεβ ἰ8 θείτεεη (Π686 ἵνο, [μὲ ἷ5, ζυβὶ ᾿μεγε ἰΐ ἰβ ἰουπά. Βεηζίηρεν 

[45 δἰϑὸ ὑπ δος ββΑ οοπβίἀεγοὰ ἴῃς ραββᾶρε οομοετηίης ἴῃς ἔδΙΏΣγ οὗ 
ϑεσυὺ (253:-3) το Ὀε ουὶ οἵ ρίδος, Ὀυὶ (Π15 ραββαᾶχε ἔοστῃβ ἃ Ὠδοῦββαγυ ἱπίτο- 
ἀυςίου ἰο ν. " (οοττεεϊεὰ ἰεχὶ ν. ὁ.). ΑἸΙΒουρὰ τῃς ἰδιῖεσ 15 ἃ ἀουθ]εὶ 
ἴο ν. 1395, δἷηοας Αϑῇιγ 8 ῬγοῦΘ ὈΪΥ ἴῃς βᾶπις πᾶπις 885 Ητυτγ, δῃὰ ἘΡΒγδίμδἢ 
ἷβ ἴο θῈ ἰἀεπεδεα ἢ ΕΡΏ γαίῃ, [μὰς ΟΒγοηίοϊεγ τὸ ἀἰβεγεηδίοὰ Ηυτγ 
δηὰ Αβδυγ εἰϑενβεγε (444) ἸΩΔΥ μανε ἀοῆς 80 Πεῖὲ δ]ϑοθ. ὙΒεη 25:5 

νὰ8 ἱηϊτοάυςεά ὉΥ ἴῃς ΟΒγοηΐοϊεσ ἴῃ (5 ρἷδος θδεοδυβε (ες Οἰγ οὗ 
ϑεσυῦ, Ηεζιοη᾿β ἀεί, (δ]ςὈ᾽5 τηδυτίδσε ἴο [5 ἔδί μεν 5 σψὶές, δηὰ (ῃς 
Ὀἰγ οὗ Αβῇυγ ἅτε βυςςεββῖνε ὄνεηΐβ ἰῃ (δε 5 16. Ὑ 5 15 ἔυσί μετ 
δἰ(εβίεὰ Ὁγ ἴῃς ςὨγοποϊορίοδὶ ογάεσς ξῆονσι ἴῃ νυ. 3", σπὰ Ασμδαλ ἀϊδά, απὰ 
(αἱϊεὺ ἰοοΐ, εἰς. Οὐ 18 ρῥγίῃοΐρὶς νν. 15:5 οοηϑιϊζαίε ἃ Ρεγίεςς ὑπ ῖγ. 

25.-| 'ς ἀου 11.655 δὴ Δρρεπαϊχ ἴο ἰῃς ἀεβοεπάδηβ οὗ Τ ἐγδμπιεεὶ, βῖπος 
ν. Β'ν. ἐΐεϑε τῦεγα ἐπε 5οης οἵ “εναπηοεῖ, 15 σετί δἰ ἃ οἰοβίηρ ἔοσταυ]δ. 

Ηξκεπος νὰ δδνεὲ δὴ δρρεηάϊχ ἴογ ες οἵ ἴῃς ἴμγεε 5οη5 οἵ Ἡδσζτγοῃ, 
7 εγδηταθεὶ (25-|), Οδ]οὺ (24:8), δηὰ δι (ς. 3). ΤΣ δτϑὶ οἵ ἴῃεβ6 νὰ 5 

ῬΓΟΌΘΌΪΥ Ρυὶ ἴῃ τῃε ἔογτῃ οὗ δῃ δρρεπάϊχ εἰϊμβες Ὀδεοδυβε [ῃς οοσαρίϊεῦ 
τεοοζηϑεὰ (ῃς ναγίδηϊ ἱγααϊίοη τεραγάϊπς ἴῃς ρεπεδιου οὗ 58 εβηδῃ 
(φ. ν. ὃ δῃὰ ν. 31) οσ Ὀδοδυϑβε ἃς ἀἰβεγεητίίοα [μς ἔνο ϑμεβθδηβ, μεῆςς 

νν. " Ζ. δὰ πο ἀΐτεςϊ ςοππεδοίίοη τ" } ἐγδταθεὶ. ΤΆς βεοοπὰ δρρεπάϊχ 
Ὑἱτἢ 118 σοορταρῃΐςδὶ πδτηε5 δηὰ ἰῃς [Ὠἰγὰ ὙΠ [15 115: οὗ κίηρβ οοπϑιϊταϊς 
ΡΙΌΡΕΓ τηδίεγί] ἔοσ ροβίβογίρίβ. Ὑδς τένεγβε ογάοσ οὗ (μεϑὲ δα ϊτίοης 
ἷθ 80 βιρρεβίίνε οὗ ([ῃς ΟΒτγοπίοϊεν ἐμδὶ ἱΐ ἴ5 βαῖς ἴο δβςγίρε ἰμδτὰ ἴο μῖ8 
οτίρσίη8] οοσωρἑϊδιίοη ἴῃ ἴῃς ἀθβεηος οὗ ΔὴῪ βίγοηρ ενϊάςπος ἴο (Πε ἙΟΠίΓγαγΥ. 

ΤΆε δτϑβὲ νεγϑὲ οἵ 41-3 ἰ5 γεζαγάεὰ ΌῪ Βεηζίηρεγ 85 ἃ βιιρετβογίρίίοῃ ἴῃ 
νοὶ ἄνε ἀεβοεπάδηί(β οὗ ᾿υάδῃ, Ῥεγεζ, Ησδζγοη, (δὶεῦ (80 τεδὰ ἔογ 

Οδγτὶΐ, υ. ἐ.), τ, δηὰ 58οῦα!ὶ, ἃγεὲ οο-ογάϊηδιεὰ 88 βοηβ, ψἘ 16 δοοοσαϊης 

ἴο 25 5. {ΠῈῪ δτὲ τποπιῦεῖβ οἵ ἃ ἀεβοεηάϊης ᾿ἴπ6. Ης ἔυγίμεῦ βυρροβεβ 
18δὲ (μ6 ΟΒγοηίοϊες {μδπ ἴοοῖκ [μ686 Ρ ἴῃ τένεσβε ογάθσ. Ης 5ιγίκεβοουῖ 
85 ϑεοοπάδγυ [πε νεῦϑεβ ψ᾿ΠἰςὮ ἰηϊεγτιρί (15 5. δ πΊο, υ͵ἱξ. νν. 5.19. 16..ὄ11.-8. 

Τ1ι 15 ἀουνιξυ, Βονενεσ, ἰξ ν.  Ἔνεῦ 'τὰ8 ἱπίεπαεα 85 ἃ βυ ρεγβογίριίοη ἴο 

νυ. "3, ὙΠ15 νεῦβε ἰ8 ἀἰγοςιγ οοηπεςίεα ὙΠ ν.", ἢ Εἰς ἢ ἰΐ 5ῃον5 

ἴῃς Τυάεδη ἀεβοεηί οὗ ἴῃς Ζογδί 68, οὔ 23. ὙὍὙἘε ΟΒγοηΐοϊος Δρραγεμι 
υϑεα (Πς ἀενίος οὗ ρυξεηρ ἴῃς ἄγβὶ ἔνε ἀεβοεπαβηΐβ ἴῃ ᾿υχίαροβί(οη 88 ἃ 
οοηνεηίεηί δογίἀρτηςεηϊ (οὐ 1τ' 5- "' 5.), βίπος {πεῖν γεϊδ!  ομϑμΐρ 8 νρὶὶ} 
Κπονσα οσ οουἹὰ Ρε Ἰεατῃηδὰ ἔτοπῃ ς. 2. ὮΝ Πετε ἢς ρδ88ε8 Ὀεγοηά ν]]- 

Κηοῦθ Ὠδηεβ (ν. τῇς τεϊδιοηϑδίρ 5 ἱπαϊοαίςα. Τὰς ἐο]ονίης 

βεπεδιοσῖεβ βθεπὶ ἴο Ὀς ποϊδίπρ τιογε [μδη ββοσὶ [8065 οὗ Τ᾿ υάδϑη δα ]ῖεβ 
τ ΒΙΟΒ ἴῃς Τσοταρίϊες οοηβίἀεγοὰ ποσὶ ῥγεβεσνίηρ. ὙΒετγε 'β πὸ ροοά 
τεδϑοῦ ΨἘΥ {ΠΕΥ οου]ά ποῖ Βανε οοπῖς ἔγοσῃ ἴῃ! (ῃγοῃΐοϊεσ, ποὺ 15 ἴΠποτα 
τοῦς ατουπὰ ρου ΒΙΟΒ ἴο ἄγρυς ἴον {πεῖς δυϊμεητοἰϊγ. Οἱ (ῃς ἂζε 
οὗ (δε τρδίοσίβὶ, 566 ς. 4. 



84 εχ ΘΗΒΟΝΙΟΙΕΘ 

ΤΈςε βουγος ἔγοπι Ὡς (6 ΟὨτγοπίοϊεγ ἀεγίνοα ἴμοϑε χεηθδιορίεβ ποὶ 
ἰουπά ἴῃ {πε ΟἿ᾽. ἰ5 υποετγίδίη. ὙΒετγε 15 ᾿π||6 ΠἸΚο  βοοά ἰμδὲ Βς μδὰ ἃ 
ὈΟΟΚ οὗ Τυάδδη μεπεδιοσίεβ. Μόογὰ Ῥγοῦβον Ὡς υϑεα 4}1} {πε τηδίογίαὶ 
ὙΒΙΟΒ σϑτας ἴο Βδηά, οοπποοίίης (ῃ 6 πᾶπλεβ θη ροβϑίδ]ς συ] οπς οὗ (ῃς 

οἱάες Ὀγδῆςμεβ οὗ {με ἔδγαγ. ΙἀεηεἶΥ οὗ παῖε8 τὰ5 βυβηςϊεηϊ ἔοσ (818 
Ῥύχροθε (5:6 Ῥεῖονγ οὔ 239). ᾿ 

ΙΠ. 83-8. ϑοη5 οὗ Τυ04}.--ΤΠΏ 656 νεγϑαϑ, Ἵχοθρί ν. ", οοηΐϊδίῃ 
εἰεδηίηρβ ἔσομαι {πε Ὠἰβίογίςδὶ ὑοοῖβ. ΤῊς νυτίϊοσ 5εῈπὶ5 μαγὰ ρυϊΐ 
ἴο δηὰ ἀεβοεπάδηίβ ἴογ σεγίδίη Ὀγαηςῃθβ οὗ [ιά4}.---Ξ3., 7.6 ξοη5 
οἵ σμάακ Ἕν, Οπαη, εἰς.1, ἀετὶνοα ἔσοτῃ ὅπ. 38, οἱ. ὅπ. 461 :..-- 
Αηά Ἕν {λό βγοι δογη οΓ μάλ, εἰς.1. ΤῊΪ5 τεπιατῖς ἰβ τα κθη γεῖ- 
Ὀδίπλ ἔγοπῃ τ. 381, βεηςα Βη. νί(μουΐ γεάβοῃ ἰπέεγϑ (Ὡ8 ραβϑβᾶρε 

Βεοοηάδιυ ἴο (ἢ. Ὑηε οπιίβδίοπ ἰο τεοογά [Π6 βίγλ αν [δῖα οὗ 
Οπδη, Οπ. 38:5, ἰ5 ποις} ]8. Ηδγα, Βούενοσ, 85 δἰβενῇοσε [Π6 

ΟἸΒγοῃΐοϊογ δ5ϑπ|65 [μὲ ἢΪ5 τεδάεγβ ἅτε ἴδια αν νυ ἢ [86 Παγταῖνεβ 
οὗ ἴ[ῃῆε Ηεχαίευςῃ. Τῆδ βίου οὗ {πε υπίἰπηεὶγ ἀδαί οἵ Εν δηὰ 
Οπαρ ἰταρ]ϊε5 (μαΐ ἔτνο οἵ ἴμε δηςίεπί οἰδηβ οὗ Γυἀδῇ ει ἀΐϑαρ- 

Ρεατεά.-- -ἼΤὩς (απαδηΐίς πποίμετβ ϑλμμία ἀηὰ Ταηιαν ἱπάϊοαϊς ἃ 
υηΐοη οὗ Ξγδ 6 16 Γάδαη βίοςκ ψ ἢ Οδηδαηϊίεβ. ἘΘπλ ἢ ἰβοθηοαβ5 
οὗ εγὶν {τρ4] Ὠἰβίοσυ σετε ἰῃ01ι8 ργεβεσνεὰ ἰῃ ἔοἰϊ-α!εβ. ΕῸγ 
ἀεδοοεπάδηϊβ οἵ ϑλοίαν ς΄. 4. 9" Νέα. 11'.--4. Α4πά Ταριαν ᾿ὲς 
ἀαμρ͵μεγ-ίηἰαιο δογε ἰο πῖνε Ῥεγες απά Ζεγα  ἀοτίνεαὰ ἔγοπὶ Οῃ. 

348... Ρέγεςξ ἀῃὰ Ζεγαΐξ ψεταὲ ἴῃ6 γουηρεβὶ οἷδπ5 οἵ Τυάδῃ. 
Ζεγαΐ;, ρΡεσῆδρϑβ ἴῃς δυϊοσμίοηοιιβ, ννὰ5 δοσογάϊηρ ἴἰο ϑίδάε οὗ ρυγα 

Οὐαμδδη 5} βίος οτἰ σίῃμδ!ν δηὰ αἱ ἢγβί βυγραββεὰ βέγεξ, Ὀυΐ ἰδία 
ἀφο! ποὰ (πολ. 1. Ρ. 158).--ὅ. ΤῊΣ 5οης οἵ Ῥεγεζ: Πσζγομ απά 
Ἡανη], α15ο ἃ ἀΐγεςΐ χυοίαἰίοη ἔτοπι Οἢ. 46'5, ἡ΄. Νὰ. 265, Οἡ 
Ἡ εν 5εὲ νν. "5... Βεγομῃὰ {πε ἴδιυ οἵ [μ6 Ηδπυυ 68, Νὰ. 265, 

. ὯῸ ἀεβοεηάδῃϊβ οἵ Παρ ἅτε σίνεη δἰβενβεγα ἰπ (ῃς ΟἹά Ταεβία- 
ταθηῖ. (Οη ἰῃε πᾶιηδ 566 ἰεχίυδὶ ποίε}ϑβ.)---ὅ, Τὴε ςοης οἵ Ζεγαξ: 
Ζίρισὶ απὰ Εἰιαη απὰ Ηἐριαη αν ἃ (αϊοοὶ απὰ Πανάα Ὲ]. Ζὲριγὶ ἰ5 

Ζαθάϊ οἵ 705. γ'- ᾽" (ἴογ σὔδηφε οἵ 5ρε!]!ηνξ 5εὲ ἰεχί. ποίΐε). ΕΓΠδῃ 

18ε ΕΖτδβίίε, Ηδιηδη, (αἱςοὶ, δηά Πατγάδ 5οη5 οἱ Μδβῇοὶ, ἅγε πηδῃ- 

τἰοηδά ἰῃ τ Κὶ. 5": (433) 85 ἀἰβείη ρυϊϑῃε ννῖϑα τῆθη γῃοπὶ ϑοϊοπλοη 

βυγραβϑθά. Ἠδῃοε βίποα ἘΖζγδῃϊίς (ὙΤΛ} 8) πιῖρῃϊ θὲ ἐχρ!αἰποά 88 

ἃ ἀεβοεηάδηϊ οἵ Ζεγαᾷξ (ΒΏΒ.) ἀπά τηᾶγν Ὀὲ τεραγάβα 858 δὴ αἰϊγὶ- 
αἰἵΐνε οἵ Ηδειηδη, (]ςοὶ, δπὰ Ῥαγάα, {π6ὸὶ (Ὠῃγοηίοϊεγ Ἂν θη ΠΥ 



ΣΙ. 8:-8. 5ΟΝ5 ΟΕ ΤΌΡΑΗ ὃς 

Ρἰδεδὰ {πεϑὲ νυΐῖϑε πε 85 ἀββοεηάδηίβ οἱ Ζεγαζ (Μέεγεσ, Ερέσοί. ὑμά. 
Ρ. 161). ΤᾺ ΐδβ ἰἀεηεβοδίίοη μ85 ζεπογα!ν Ὀδεη δοςερίεὰ (Βε., 

Καε., Μον., θυΐϊ ποὶ Ὀγ Ζοε.). Εὐδαπ δμὰ Ηθρια ΟΟΓΓ 8150 ἴῃ 

1 ΓΒ. δ5 (6 πᾶγμβϑ οἱ ἴνο [εν] ἰςδ] βίη ρεγβ οἵ {86 {πιὸ οἱ Πανίά, 

ΕΠΔη-- υἀὐυϊμυῃ, 639 (4) 1 κι... δηἀ δὴ Εέλαημ ἰβ 4150 ψίνεῃ διῃοῃς 
(με δηςεβίοτβ οἱ Αβϑδρῇ,  (Ὰ. 63: ὡ), δηὰ Ηδεριαπ τ (Ἡ. 61:5 ὦ) 

164. “5. 2ς1. 4... Ετοπλ (Π6 ροίϊηὶ οἵ νίενν οἱ (ῃε (ΟὨΠτγοηίοϊεσ, 5ίποα 
1815 έμαπ διὰ (ἷἰ5 ΗΠ οριαη ἅτὲ 1,ονεβ ἴΠῈῪ σδηποί ἤᾶνα Ὀδθῃ 
ἰἀοηιῖςαὶ ἢ ἰμοθα οὗ ΟἿ ράϑϑαρε. Ῥββ. 88 δπὰ 890, Ποίνενεσ, 

δοοοσαϊηρς ἴο {μεὶγ Ἐ1|65 ἀγὰ »παδομὲϊς οἱ Ἠδπλδη ἴπ6 ἘΖγδῃϊΐα δηὰ 
Ετδδη ἴδε ἘΖγδηϊίϊε. ϑίπος 5. 88 5 αἰϑο Κογδῃϊίε ἰξ ἰβ ργοθδῦ]ε 
τδὶ ΕΖτεδηΐϊίς ΕἸμδη ἀπὰ Ηεπιδη ἴῃ (86 {{||65 οἱ ἴμεϑὲ Ῥβδίτωβ γεργε- 
βεηΐ Ὀοῖἢ (Πς 1,εν!ἰς 8] βἰηρεγθ πὰ [ἢς νῖϑα τηδη οἵ 1 Κὶ. ς" (4). 

[πῃ ββοσί, [με οης Εἴῆδη δηὰ ἴῃς οπε Ηεγηδῃ οἱ 15γ86}᾽5 εαυὶν {γααϊ- 

Ἐοῃ 5, ΒΥ ΠΟ ΥΠΊ5 οἱ τυϊϑάομ, 566 πὶ ΘΟ ἢ ἰῃ ἴΠ6 φεπεαϊορίςαὶ βυβίεπὶ 
ΟΓ ποίεβ οὗ (δε (ῃγοηΐοϊεσ ἰο μάνα Ῥθεῃ δνοϊνεά ἰηἴο ἴννὸ Ῥεγβοῃβ. 
Ἐν δὰ (Ηἰςι. 111. Ρ. 278) ᾿Ἰπουρῃὶ [μαὶ (δε ἴνο στεδΐ ϑἰῃψεγϑβ οἵ ἴ88 

τῖρθε οἱ Τυὐδὴ νεγε ἴδκδη Ὀγ ἴῃς 1,δν τς] τπηυϑὶς βοῃοοΪβ ἰηῖο {με ῖγ 
ΠΟΙΡΔΗΥ͂ πὰ [δηλγ ἀπ πεσε δἰϊτεγψαγὰ ἴῃ (ἢ {{{|ε5 οὗ Ῥε5. 88, 80, 
τεοκοηθὰ ἴο ἴῃς ἰτἷδε οἱ 1κν. Βθη (π656 τνΐῖϑα τθῃ ἰἱνοὰ, 

Ἡ ΒΟΟΣ (ΠΕῪ ἡνεγα σοίεπιρογαγίεβ οἱ ϑοϊογηοη οἵ ἰγδα τἰοπ] νυν ἶϑε 
ΤΏΘΙ οἱ ἃ πιοζα δῃςίεηί ρᾶϑί, γε ἤᾶνα ΠῸ πῆεδῃ5 οἱ Κποννίησ. Αο- 
ςογάϊης ἴο δεάογ Οἷαηι Καῦδα (εὰ. Μεγετῖ, Ρ. 52), ἴπεὺ Ῥσγορμεβίεα 
ἴῃ Εργρί. (ἔογ ἃ ἰδηςϊίυ! ἰηϊεγργείδιίοη οὗ {μεὶσ ἢδπλεβ σοηπθοίίης 

186 πὶ ἢ 7οὉ δηὰ 5 ἴἢτες [τἰεη 5 5εῈ Κ]ο. οὴ 1: Κὶ. ς..)--7. 4πῶά 
με 5οημς οὔ Οαγηῆ]. ὙΤὨδ ῥ᾽ υγαὶ (522) δης οΓ 15 βοτηειπλεβ υϑοὰ 
ἴῃ ψεποαδϊορίςοδὶ |15ῖ8 ὑν ἤθη ΟὨΪΥ ομς 50ῃ οὗ ἀεδβοεηάδηϊ [οϊϊοννβ, οἱ. 

γν. "39. πὸ. (πη. 365 465 Νὰ, 265.--- Αἶαν “6 ἱγομδϊογ οΓ ]ςγαεὶ, 
εἰς.} ᾿Αςμδη 705. 7"- "5. 15..39. 2. 2239 (3566 ἰαχΐ. ποῖ6). ΤῊΣ Ὀγενὶν 

οὗ (8.5 ποῖίςε οἵ Αοὐαν δπὰ {πε οπικίϑϑίοπ οἱ Ζαραϊΐ ἰμῃε σοηποοιίης 

ἸηΚ Ὀεύννεεῃ Ασδδγ δπὰ Ο(δγηιὶ ἰ5 ἀπ οῖμεγ δϑϑυμηρίίοη οἵ [δηλ] τ ἐγ 
ΜΙ θα πατγαίίνεβ οἵ (με Ηεχαίευςῃ.---8. ᾿Αζαγίαμ]. Νοιβμίηρ 

ἴυσίμεῦ ἰ5 Κπόνῃ οἵ [158 Ασαγίαμ. ΥΒεΐμεγ (με ΟΠγοηίο]εῦ τηεδηὶ 

8 ἱπηπηθαϊδίε οὐ γεπιοίε ἀδβοοηάδηϊ οἵ ΕἸ Πδὴ σαηποίὶ Ὀὲ ἀείει- 
ταϊηβά. Τἢδ πᾶπηε ἰβ5 ΥΈσῪ σοποη. ΝΟ οἴπεσ Ζεγδ εβ ἃγὰ ρίνθη 

εἰβενῃεσε ἰῃ (με ΟἹὰ Τεβίδιμεηι ἐχοερί δ Ὀρεοδὶ (Ὡς Ηυβμδίϊς, 
δηὰ Μαβδγαὶ ἰῃε Νείορμδίῃιίε, ἱννο οἱ Πανὶ 5 σδρίδίῃϑ, 27."" 15, 
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8. 950} (ὁ Σανα: -- γιν).--δ. ὑγοπ}} ἰῃς τοοὶ ὑῸπ πῖῖ τῃς τηοδηΐης 
«ῥαγεὰ ΒΏΒ. ἷ5 ἑδνουτοὰ Ὀγ ἴμε πδπὶς πῦϑῸΠν οα 8 5.8] (ΕΒέ., δτί. 
Ἡδιου). (ὁ ἘἙμονηλ (Β Ιεμονηλ Ὀγ αἰἰορταρΥ οἵ ἴδε ργεςεάϊης 1) 5: 
Ὀ)ῸΠῚ κα ὈΜΌΓΙ ἔτοτῃ ἸῸΠ -ἰ- ὃ ὁγοίλιογ-ἑπείαιο οΥΓ Οοα. ΤΉῊΪ5 566 πι8 ἃ τῆοσε 
Ἰκεῖν ἀετναοῃ, οἱ. 45, Ὀυϊ [86 τηεδηΐηρ ἰ5 ἀυ}., 5εε Κὶ. 5ΒΟΤ᾽, Κονι., 

55. Ἦνε. 56.., Ρ. 22.---6.. ν151] 108. γ' γ᾽, ὦ Ζαμβρίε)ι ἴῃ ὈοΪΏ μαββδσεβ. 

ΤΆΏς οοηίυβίοη οὗ 3 δηὰ Ὁ ἰ5 ὑβοηείϊςο, οὗ Ἢ δηὰ Ἢ ργαρἘϊς.---»}}} ΤΏΔΗΥ 
Μ55., ὅν" Ὁ μ55., ὁ, ὦ, τ Κ. 9: γ νι, δαορίεὰ ὃγ ΚΙ.---Ἴ. Αςοογάΐηρ ἴο 
708. γ' Οανηεὶ νὰ5 ἴῃ βοὴ οὗ Ζαδάξ -- Ζένιγέ (υ. 5.), Ὠδῆσα "82 ΥἽΌΙ 523} 

ΤΩΔΥ͂ Ὦδνε 14]1επ ἔγοτι ἴῃ ἰεχί ογ ἴ8 6 (Ὠγοηΐοϊεσ δβϑυτηεὰ (ἢ 5 ταδί οηβμΐρ 
85 Κκηονσι.---Ἴ}Β»} 705. 71 29. Ιη τπε ἴογπηεσ νὰ βᾶνε δῇ δϑβϑβι ταδί θυ 

οὗ ([ῃς πδηιε οὗ ἴδε στηδῃ ἴο {πδὶ οὗ (ῃς νδί]εν οὗ ΑἼδον (Ὁ 1}}.) οσ ἴδε ἰδίϊες 
δῖοβς ἔγοσῃ 8 β8.τῖ αὶ εἰτοσ, τ΄. (65 ἰῃ 70β. Αχαρ. 

9-δδ. Το ΗδοΖεοιΐί68.--- Πμδίενεγ τηᾶὺ μαννα θθθη {δ6 σοϊδίϊνα 
Ροβιτἴοῃ οἵ (Πΐ5 οἶδῃ οἱ [δῇ ἰῃ [με εατὶγν Ὠἰϊβίογυ οἱ [πε ἰτῖθε, ἴἰο (Β8 

Οσοηίοϊονς δΖζγοῃ νγ85 πε 8}}-πηρογίδηϊ οἶδη. ΟΥ̓ ἰΐ μα τεοκοηθὰ 
ΌΥ ἀεϑοοηὶ μοὶ οὨΪΥ ἴδε τογαὶ ἔδγαῖγ οὗ Ῥανίὰ Ὀμΐ 4150 ἴῃς ρτεδί 
αοἰδῃβ οὗ }εγαμπιθεὶ δπὰ (αἰθῦ. Τῆς δοοουῃηίβ φίνεη οὗ {μεπὶ ἃτὰ 
ον ἀομΕἾῪ ἔγομι ναγίουϑ βουγοεβ. Υ'. " (εχοερίίης ἴ[8εὲ νογὰ Εδιω, 
866. Ὀαῖον) ἰ5 ἀογίνεα ἔτομι βοῆς οἷά ϑουγος οἴμεγ (ὕδη ἴῃς ΟἹά 
Τεβίδιηεηί. ὃν. 19:12 ρρϑᾶγ ἴο ἢ ἴἄκϑθῃ αἰγεο ἴτοῦλ Ευ. 

γν. "5:11 ἴῃ σοηίεηϊϑ ἀγα ἀγανγῃ ἔγοπὶ ᾿ πὰ 2 5. Υν."".", τερασγάεὰ 
ὈΥ ΚΙ. 858 ἃπ ἰηβογίίοη (θα 566 δῦονε), ᾶγὲ ἀεγίνεά ρδγίδι!ν ἔγοπι 

τε Ηοχαδίουςἢ, Δ Βουρῇ σοηδβί ἀγα ]α πηδίίογ ἰ5 πεν. ν. "5-ὁ6 ΔΓ6 

επίίγεϊγυ ἱπάερεπάσθηΐ οἵ δηγιίηρς εἰβεννμογε ἰῃ ἴῃς ΟἹ Τεβίδηιεηί. 
Οἱ (Βεϑε, νν. ̓ -. δοοογαϊηρ ἰο Κὶ., ψ8ο (ο]]ονν5 ὟΥε., στεργεβεηΐ 

εδΥΪν πιδίετγίαὶ, γν. 5. “4 δίς, νν. 4.6 ΘΑΥΪΥ, ν. 4“ Ἰδΐδ, ν. 41 δαυϊγ, ν. 49 

Ἰαῖς, νν. 4" “- δαυΐγν, νυν. 5. Ἰαίε. 

9. Το 8018 οὗ Ηδζζου .--- ΗΠ ἐσγοη] νν."" 15. 5... 3ὲ.. ὅ2.. 41, ΔΡΡΘδγβ 
4150 85 ἃ ϑοη οἵ δυδεθη Οη. 46’ Εχ. 6" Νιι. )δό3ι σ (ἢ. ς᾽, δῃὰ 

85 [86 πδπ)6 οἵ ἃ ρἷδοςε ἱπάϊςαϊηρ ἴῃς βου μογῃ Ὀουπάδτγ οἵ ΤἀΔ ἢ 
705. 15 (γ΄. αἰϑο Κεγίοι ῃ-ἤθζγοη 705. 155). ΤἸΣΤΠ 5 ἴο Ὀ6 οοη- 
ποοίοα σὴ ἽΣΠ ἐποίοσμγε (ΗΠ 7 Β.", ΒΒ). ΑΙ Ἠεζτγοηϊίε ἱβεῃ 

ἷβ ἃ ΥἱΠ]ΑρΡΕΓ οὐ ἄντε ]ογ ἰη ἃ Ρρεστηδηεηΐ βεϊ Πεσηςεηΐ, ἃ Κγϑδὶ, ἰῃ σοπ- 

{τἀϑὲ ἴο τῃονϑῦϊα ἐποδηριηθηΐθ. ἽΣΓ Ἄρρθᾶγβ ἴῃ (6 πδπι68 οἵ 
ΘῈ ΟΓΔ] ἸοΟΔ 65 οὗ ϑουΐμοσῃ [υἀδῃ δηα δίγηθοη Ὀεβί 68 [Π6 ἵνο 
ταθηἰοποά; Ηδζαι- δά δῦ Νυ. 34’, Ηδζαγ- σαδάδῃ 08. 1ς᾽7, Ηδζαγ- 

Βυ58 ἢ ἰῃ Θἰπιθοὴ 05. 19’, φ΄. τ ΟΒ. 4", ΗδΖζαγ- ϑῃυ αἱ ἴῃ βουΐβμειτι 
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7υάδ 708. 1535-πτ ΟἈ. 455 Νε. 111, ἴῃ ΘΒ Πθοη 05. 105. ΝΑΠΊΕ5 
ἔτομι (85 τοοῖ ἅσγὰ 8150 σοϊωποῃ εἰβενθετε (νυ. ΒΏΒ.). ὕπάεγ 

ἩδζΖγου ἴδῃ 6 τηΔΥ ἢᾶνε ἰηἀϊςαίεα ΟὨΪΥ ϑεπιΐ-ποιηδάβ ἱπμδὈ της 
8 ἄχεα δϑοάε δηὰ [μὲ πᾶγμε γηδΎ ἤδνα σοπλ6 ἴσγοπὶ πο Ροἰ ἶσα] οἶδῃ 
Ῥυΐ ΟὨΪΥ ἴτοπι ἃ βοοῖδὶ οἰδ85 ἔγοτι ψ μοἢ (Π6 ΗδεΖτοηϊΐεβ οἱ Νὰ. 
264. νι ψόγα δνοϊνοά, δηὰ ψηΐς ἢ οοςδβίοποα (ἢ ΐ5 5οὴ οὗ ΡεσοζΖ δπὰ 

᾿Πκονῖϑε (ἢ ς βοὴ οὗ Ἐδυθβῃ.---ὐεγαηιδεὶ], νν. "5. 5... 1. Ταργεϑθηΐβ ἃ 

οἶδῃ ἀνε! ηρ ἴῃ (δε ἀδγβ οἱ αν ὰ ἰῃ βουίμεγῃ Τυάδῃ, 1 5. 27:9 

30"..--Καη!} 88 ἃ βεζςοῃὰ 50η οἱ ἨδζΖγοῃ ἴ8 βυϑρίοϊουβ Ὀεσοδιβε (1) 
(ῃε ΟΙὰ Τεβίδιηεηὶ εἰβεννεγε Κηονβ οἱ πὸ Τυάεδη οἶδη Καρι οο- 
ογάϊπαίς σὰ Οα]εῦ δηὰ 7εγδβπηεεὶ, (2) ἴμῈ ἀεβοεπάδηϊβ οἵ 

Κανι, νυ Ὠϊο ἢ [ο]]ονν νν. 14-12 ἀγα ρίνεη ποῖ ἴῃ δηλ} 68 δη ἃ οἰτε5 

8ἃ5 ἰῃ (δε οἄϑ6ε οὗ ἴῃοβε οἱ 7εγϑῆπιθοὶ δηαὰ (αϊ]θῦ, νν. "-5. “5.ἐἰ. 

4.45. Ὀυϊ 5 ΠΡΙΥ ἴῃ {μὲ ρεάϊρτες οἵ Πανὶ ἃ. Καρε ἰβ ρῥ]αίηϊν ἱπίγο- 
ἀυςεά 85 ἃ 5οη οἵ ΗσΖγοη ὈΥ ἴῃς ΟἨΠτγοπίοϊεσ ἔγοπι Επι. 4.,.. ὙΠῸ 

οτρίπαὶ βἰδίετηθηι ἔγοπι δῃοίμεν ϑουσοα τγᾶ8 εὐ θη, σπμά ἐδα 
δος οἵ Η εξγοη «“εγαπηιεεῖ ἀπά Οὐεϊμδαὶ, ἀλὰ (5 νγὰ8. ἴῃς ἱπίτο- 

ἀυςίίοῃ ἰο νν. "-. “1.4... 44. ΨΏΘΓΕ (ἢς ἀεδοοηάδηϊβ οἵ 76γαἢ- 
τηθαεὶ δηὰ (α]εῦ γε φίνεη.---Ολεϊμδαϊ], εαυϊναϊεης ἴο (αϊεῦ νν. 
ταῦ. 

10-12. Τῇ ΔηοοβΥ οὗ θανίά.--- Καρι δεραὶ ᾿Απηπαάαῦ, εἰς.1. 
Οὐ ἰηρς ἴθς6 ψογὰβ ῥγέμος οὐ ὕμάσν, ἀετῖνεα ἔγοπη Νὰ. 1", (μϊ5 

Ῥεάϊχτες οἵ 6556 18 ἰδίκεαῃ νεγθαίίτη ἔσοτη Ἐπ. 4.55.5... 1 5 ἀἃρ- 
ῬΑγεπαὶν αγιβοῖαὶ, ἴογ τ πὰ 2 5. ΚποΥ ΟἿΪΥ οἵ [ε556 ἴῃς ἔδίδεσ οἵ 
Ῥανίἀ (ἢε Βει] ποθεῖς. «δαίνια οὐ ϑαϊμοη ψἃ8 ἴῃς τερυϊεὰ 
[ουπάεγ οἵ ΒειΒ] ἤθπι, σ΄. νν. κι. 5... Νασλοη ἴὮς 5οὴ οἱ Απιϊηδαδῃ, 

δοοογάϊΐηρ ἴο Ρ, ψ85 ἴῃς ῥγίπος οἱ ᾿υἀδῃ ἀυγίηρ ἴῃς Εχοάυ5, Νὰ. 1 

2) εἰ αὶ. Οὐυἱϊ οἵ δεδϑε τηδίογίαὶβ (ἢ δυΐδμον οἵ Ευ(Ὦ, οὐ βϑοπῖε οἵεσ 

ξεπεαϊορίϑι, τ ἢ (δε δά ἀθα πᾶπηεβ οἵ ΒοὰΖ δπὰ Οδεά, ροβϑβίθ!ῃ 
δηςεβίουβ οἱ [ε856, ςοπϑβίγυςίοα (ἢΪ5 φεπεδίορυ, ρἰδοίηρς Βδηὶ 85 (Π6 
50 οἵ Ηεζτοη δὶ ἰἰ5 βεδά. ὅν δοῖβ ργοῦθδοὶν ἰδ ἴο {πε βεϊεοιίοῃ 
οὗ Εδῃι: (1) ἰῃ φεπεαϊορίοδὶ ἰογε, πε δηοϊεπί Ἐδπὶ νγᾶ8 ἴῃ βοὴ οἱ 

7εγαβτηθαὶ τ (ἢ. 25, θυὶ Πανία οἱδίην 85 ποῖ ἃ 7ϑγδῆσηςε]ίε, 
Βεηοα ἴπε ἔδί μετ᾿ 5 πᾶτε οουἹὰ ποὶ Ὀδ υιϑ6ἀ ἰῃ 5 ρεάΐρτεε, πὰ ψὰ 
δᾶνα ποῖ Ηεζτγοῃ, 7εγδἢπηθεῖ, Εδτα, Ὀυϊ πρὶν ΗδΖγοη, Ἐδπι; δὰ 
(2) ἴδε ἀρργοργίδίε πηδδηΐηρ οὗ (πε ννογὰ ““Ἰοϊγ,᾽ σ΄. ε. αν. Ὀρ. 

χῇ δ,, Βεγιβοϊεῖ, θη. οπε Κμ., Ρ. 69. 
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183-11. Τα ἔδθλ!ν οὗ [6886.---18. 4ηἃὰ .}ὲ556 δεραί μὲς ἤγεὶ 
δογη ΕἸ αὖ, εἰς.]1. Αςοογάϊπρ ἴο 1 5. τό:9 (. 171} [6586 δὰ εἰρῃῖ 
50η5, ΕἸΪΡ, Αδἱπαᾶαρ, δηὰ ϑῃδπηπιδῆ, δηὰ ἴουσ οἴβοσθ ἡ ῇοβα 

ΠΆΠΊ6Β ἅγε ηοΐ πηεητοησά, ἀηὰ Ὠανὶὰ [πε γουπρεθι. (ᾧ ρἶνεβ εἰρῃί 

Ὠδγθ, δά ἀϊηρ ΕἸῖμα ἔτοπι 27:5, ν δίοἢ Ψ8 Ποτὲ 85 ργοῦδο]ν ὈΥ οοτ- 

τυρτίοη (ΘΝ ΝΣ Ὀεσοπηίηρ ἹΠδΝ, ὦ Ελιαβ). Ὑήαβ τ86 Ὡυμθοῦ 
εἰσῃϊ ογ βενεπ Ὁ Ασοοτγάϊηρ ἴο Βυάάε (5807...) ἴμ6 βοοϊΐοῃϑ σοῃ- 

ἰαἰπίησ τ 5. 1619 1. «713 ἅγῈ διηοης (δε ἰαἴεϑί δ αἰ οη5 ἴο (ῃ6 θοοΐ 

ἴτοῖὰ ἃ Μιάγαβῃ δἰΐεγ 4οο Β. 5. Αποῖμεγ Μιάγαβῃ, εαυδιν οὐττοηΐ 

{Πδη, την πᾶνε Ὀεθη [οἰ] ονεὰ Ὀγ ἴμ6 (Ὠγχοηΐοϊεσ οσγ ἱμνεηίεά 
διὶπι, ρἰνίης [86 ὨΤΊΟΥ δενεη ἃηα 8150 {Π6 πᾶπι65 οὗ ἴῃε ἰἤγχεα 
50η5, Ν᾿ εἰμαπ᾽ εἰ, Κααάαΐ, ἀὐιὰ Οτόνι, νυ ὨΪςὮ ἄγε ποῖ ρίνεη εἰβεῦνῃογε. 

ΤΠΕ φεηυ θη 655 οὗ ἴπΠ6 ἤᾶτηε Ν᾽ εἰμαη εἰ ῖ5 ἀουδείυ!, βίηςε (δοςσογά- 

ἵηξς ἴο αταγ, Η͂ΡΝ. Ρ. 233) ἰἴ ἰβ οἵ ροβί- αν ἀϊς ἠογπχδίίοῃ. 
Καάάαὶ ἀπὰ ΟζΖόηι (ϑεε ν. 5) σου]ὰ νε}] ὈῈ φεμυΐπε ἃ5 ἴδ. 8ἃ5 {πεῖ γ 

ζογῃιβ ρο.---16. 45 “πεῖν οἱδίογς Ζογμίαϊμ απὰ Αὐὶρα!!]. ὙΏοδα ἅγα 
τεσογάραά ἔογ ἴῃ6 βαᾶκε οἵ {πεὶγ ἀἰβιϊη συ ϊβῃθα βοη5. Ασςοοσγάϊης ἴο 

2 5. 17" δ Αὐὶραὶ! ννὰβ ἴἕῆς ἀδυρμίεγ οὗ Ναβἢ πὰ πθῆσα 586 

Βὰβ5 Ὀδεὴ τεραγάβά 85 ἃ βίερ- οἵ ἢ4]-ϑἰβϑίεσ οἱ αν ὰ (Βε., Κε., 
Ζοε., Οε.; εἰ αἰ.). ῬτοΌΔΟΪγ, μοννενεσ, ἴπε ΨΕ οἵ 2 5. 17} 15 σογγυρὶ 

Δηἃ [6556 5ῃου]ὰ Ὀὲ βυρϑβιϊυϊεαά ἔογ ΝΑ μδϑὴ (ὦ, Ἦ, γε. Τ.5., ΚΙΊο., 

Βυ. 58ΟΤ.).---Απὰ ἐμὲ δοης οἵ Ζεγμία;» Αὐδμαὶ,Ἑ Χο αὖ ἀπά 

᾿Αξαΐε]. ὙΏεδα Πεγοθβ ἅτε τερεδίθαϊν ἡδιηθὰ 85 βοη5 οἵ {μεῖγ 
το ΠΕΣ 1 5. 2652 5. 21", εἴς, Το ηδιηο οἵ {πο ἰγ δῖ ΠῈΣ ἰβηονεσα ΠΊθῃ- 

ἰοπεά. ΟἱὨ ἰῃε [ἄγε Ὀσγοίμεγϑ, 4 ςαλμεὶ δεσογάϊηρ ἴο ἴῃς παγγαίϊνε 

οἵ 2 5. 215-23 τγὰβ οἰεαυγ [Π6 γουηρεβί, θαΐ ψνὨοἢ οὗ ἴπ6 οἴμεγ ἴνὸ 
νᾶ 5 ἴῃ Οογ 15 υποεγίαίη. ΤὨΕ ογάοσγ ἤεσα βυρρεβίβ Α δίσπαΐ; [Παὶ 

οὗ 2 5. 21», Χοαὐ.---11. Απά Αὐϊραὶ! δογε ᾿Ανιαδα ἀπά {δι6 ζαϊδιον, 
εἰς. ἀεγίνεα ἴτομιῃ 2 5. 17". -ττῆς 15 Πριαοι 46] τς ἴτας τεδαϊης 

(υ. 1.). 

9. 2002] ὧλ Χαλεβ -- 359, Β Χαβελ.---10. 52] Φ τοῦ οἴκου -α- Γ"3.--- 

11. κοὺν δὶ 5] ὦ δηὰ Ευ. 45 γυοὸῦφ θυϊ Επ. 459 πρὸν, οὐ. ΝΥε. ΠΟ. ν. 37. 
--18.. ν᾽] πῆδῆγ μ85. (Κεηηῖς.) ϑὺ ὑβΐςοἢ τηδῪ Ὀε 5: ΠΊΡῚν ἃ οογγεοίίοῃ 

ἥτοτῃ ἴδε ργεςεάϊηρ νυν, ν. 13, Βίποε (με δυῖμογ ψοιυ]ὰ Ὀ6 ΠΚεὶν ἴο υ86 ἴῃς 

88Π|6 5ρ6]]πρ, Ν [85 Ὀδεη ἰδ κθη ἴογ 8η ογί ίηδὶ "Ὁ, 55., ΚΙ. 5801. 
- 3152 ΜΝ]. ὦ Αμ. ἰ5 ἃ ρΡβοπεῖϊς Ἔγγοσ σογῃχήοη ἴῃ Φ.---16. 5292] 119 181 

19,1- 16. 5. τοἱῦ, Ὀυΐ οἰϑοννογα ἱπ τ δηὰ 2 5. "ΦὩΝ, δηὰ 50 ΚΙ. ἰῃ (Β.; 



ΤΠ. 186-24. ΒΘΕΒΟΕΝΘΑΝΥΘ ΟΕ ΟΑΓΕΒ 80 

Φ ’Αβεισὰ, ᾿Αβισσὰ.---11. Ὀμρον"5] 2 9. 175 Ὀμησια, ὙὍΏε ἰδίῖοσ ἰ5 δῇ 
εἴτοσ οὗ ἰγαπβογίριίίοη οὐ ἃ Μδϑβϑοζείίς γεν βίου, τσ. Τ5., Βυ. 580Τ7., 

δηὰ δυϊμογίεῖεβ ζεπεγα!ϊυ. 

18-24. ΤΏ ἔδγαὶγ οὗ Οδ160Ὁ.---ΟΑ]εὉ ἀρρεᾶγβ ἴῃ (86 ἢἰβίοσυ 
οὗ Ῥανίά 85 ἃ οἶδῃ ἱπμδοϊτίης; ϑουίπογη Γυὐδῃ δηὰ Δρράγεηῃν ἀΪ5- 

τἰηςί ἔτοηλ [ἀΔῃ (1 5. 25" 30"). Ασοογαϊΐηρ ἴο ἴμ6 παγταῖίνε οἵ (με 

Ἠεχαίευςῖ, (α]ερ {πε σοἰειρογαγυ οἱ [οβαιδ, (πΠῈ τερυϊεὰ ἔουπά ἐγ 
οἵ ἴμε οἰδῃ, ψὰβ ἃ Κεηϊζζίίε (Να. 32" [05. 1.45. .), δῃὰ βἰηςε ΚεηδΖζ 

δΔΡΡδᾶγβ δπηοηρ ἴα σταηάβοηβ δηὰ ἀϊκεβ οἱ Εάοηι (Οη. 36:"- 1.“ 

τ (Ὠ. 15. ωἡ,. (Ὡς οἶδῃ (δ) εὉ ψγᾶβ οὔ ρίμα!ν οἱ Ἐδοχμἰ εἰς οτ σίῃ, 
Κἰπάγτεά νὰ (ἢ6 Απλδ]εἰκίιεβ. ὙΠΕΥ οἰαϊπλεὰ τἴῃῈ οοπαιοβὶ οἱ 
Ἠδεθγοη ἀπά Ὀεδὶγ (705. 1515:17 Τὰ. 15:8). ΟΑγπλ6] τνὰβ ἶϑὸ 
οπα οὗ {πεῖὶγ ἴοσπιβ. Τῆτγουχῇ ἴδε ἰπῆυοπος οἱ αν ὰ ἀυγίηρς 5 

τεῖρῃῃ ἂἱ Ηδδτγοη (ΠΟΥ μεγα ργοῦ δ] ἱποογρογαίεα ἰηῖο (πε ἰτῖρα οἵ 
]υάδῃ. ὙΠΕΥ ἅτε ποῖ τηεηιἰοπμθα βυθϑθα θην ἱπ ΟἿΤ. βίου 
ὑπ] ΟαἰεὉ ἀρρεᾶγβ ἰῇ οὐγ ρεῃεδίορίςδὶ [ἰϑῖ8, νν. 15:3. “4.49 411τϑὸ 

ΗΙ5 ργοπλίπεηςε Πεγα βῆον5 δί οὔςβ (μὲ (δε [68 τχυϑί ἢᾶνα θθθῃ 
ςοπδρίςσμοιιβ ἰῃ ροβί-εχὶ!ς [πᾶ δῇ, ἰογταίηρ Ῥοβϑί ᾽ν [6 Ὀυκ οἵ 

ἴ86 δα, βίησα [6 ΟΠγοηΐοϊοῦ Κηον8 50 ἴδον οΟἴμοῚ [δτ}}}165. [Ι͂ῃ 

(8εθεὲ 1515 ἅτε δϑδίρῃβα ἰο (α]εῦ οὐ ἢΐ5 ἀεβοοεμάδηϊβ. ἰονῃ8 οὗ 

βου βοτη [0 Δ4},---Ζίρη, Ματγοβηδῃ, Ηδθῦγοη, Κογδῇ, εἰς., νν. “.-“, 

οΟἰεαυγν τῃ6 ργε-εχὶ!ς ἀννε πη ᾳ- ΡΙΔοεβ οἱ ἴμε οἴδη, δηὰ ἃ]50 ἴον 8 
[γί Βεῦ ποσίῃ, Κι γ)]αἢ-Ἴεατίτη, ΒειΒ]θἤοπι, Ἐβῃΐδοὶ, Ζογδῃ, εἴς., 

νΥν. 5... ὝΒΕ56 ἰαίίεσ ἴον, νίμουΐ ἀουρί, νεσγὲ (ἢς ροβί- εχ! !ἰς 

Βοπμ65 οἵ με (α]εδίίεβ. Ὀυγίηρς ἰῃς εχίϊα {ἢ νῪ μετα ἀἰβροββεββθα 

ἔγοπὶ {Ππεὶγ δου πογῃ Γυἀεᾶη Ποπιεβ Ἀρραγεητγ ὈγΥ ἴῃ6 ΕΔομπλἶίε5, 

Ψ8Ο δἴϊεσ (ἢε 141} οὗ }ογιιβα!θπὶ ἴοοῖς ροβϑεββίοη οἵ βουῖμεγὰ Γυάδῃ, 
ΟοΙΏΡΕ ὴς ἰδ βαυ!ϊεῦ ἱπμδοϊδηῖϊβ ἴο πιονα πουίῃνναγά. ΤῊΣ 

ἙΔοτηΐτεβ {πε πιβεῖνεβ ἡγεσγα ἀγίνθη ποσί μναγὰ Ὁ (ῃ6Ὲ Ναθαίθδῃβ 

(ϑεε Μαὶ. 13), ού. ΕΖ. 3519. .1. )όε ()ὲ. 0.. Ρρ. 28 7., Μεγεγ, 

Ἐρϑὶ. “μά. Ὁ. τις, Τόοττεν, .081.. ΧΝΊ]. τ. 1898 ρΡ. τό 7.). ϑίησυ- 

ἸΑτῖγ ἐπουρὴ ἰπ νἱίενν οἵ [ῃ6 ῥγοπιίηθησα ρίνεη ἴο (]εῦ ἰῃ τ (ἢ., 
ἔδεσε ἰ8 πο ἀΐγεςί τηδπείοη οὗ ( δ] εἰ τε5 πῃ ΕΖγα δηὰ Νεμθπλδῃ; ΟὨΪῪ 
Δ ἱπάϊγεςϊ τγείεγεησε ἰῃ Να. 4", νἤογα ἀπηοηρ ἴῃς τεραίΐγεγβ οἱ {π6 
Μ04}} [5 ἙΘρ αἰδῇ (ῃς βοὴ οἵ Ηυτγ, γυ]ογ οἱ 88} (ἢε αἰδβιγοῖ οἵ Τεγὰ- 
β8]επι. Νοῦν Ηυγ τεργεβεηῖβ οἰθαγὶγ, ἔγοπὶ ἴἢ6 ἀρρδάᾶσγδηςς οἵ [86 
πδλδ διλοην (165 ἀεβοεμάδηίϑ ἰῃ νν. "". 56 4. , ἃ (Ὁδ]θρίίς [Δ πλῖϊγ. 



9ο 1 ΟΗΚΟΝΙΊΟΙΕΒ 

Ιὴ τῆς ποιΐςε5 οὗ ἴῃς Οδιθρὶϊεβ δῃὰ 7ογϑαγαεο 68 (νυν. 5. 5.) ἴῃ (815 
«βαρίες μανεὲ ὕδδὴ βεεὴ γαπιπίβοεηςεβ οὗ δῃ οὔἱρίηδὶ τιϊρταϊίοι οὗ ἃ 
Ῥογίίοῃ οὗ 153γϑεὶ ἔγουτι ἴμ βου ἱπίο σδπδδη (5. Α. σοοκ, Νοίες οη ΟΤ. 

Ρ. 40, εἰ αἰ.). ϑυςἢ δὴ ἱπηπιίχγαϊίοη οὗ (δὶς ϊεβ, δἱ ἰεδϑί, τηοβὶ ᾿κεῖ 

ἰοοῖκ ρίδος (Μοοτγο, .72ν. Ρ. 31), θυΐϊ ἃ 5ἰπιρίεγ εχρίδηδίίοῃ οὐ {8εβὲ 
ποίϊος5 ἰβ ἴμδῖ ἴῃς ἀεβοεπάδηϊβ οὗ ἴμεϑεὲ οἰδηβ ἀεβίγεὰ δὴ Ὠοπουσδῦὶς 

Ῥἶδος διποηρς ἴΒε ρμοβί-εχὶ!ῆς 71ἐν δηὰ ἰῃς ΟὨτοηίοϊεσ, ἑδνουτγίηρ ἰδ ἰ5 
ἀεβῖγε, ζᾶνε ἴπεπὶ ἃ ῥργοχηϊηεηϊ ρδοα ἴῃ Ηἷβ σοῦ. ὙὨδ πθοῦγ ἰδδὲ 
με 7ογαμημθα 68 ρἰαγεὰ ΔΩΥ͂ ϑυςὮ οοηβρίουουβ ρατί ἱπ ἴ8ε Ὠἰἰδίοσυ οὗ 
Ιβγϑεὶ 858 5 δ]ερεὰ Ὀγ (86 εἀΐίογ οἵ ἘΒέ. 18 υἱἱετ!γ σἱμουϊ ἐοπηἀδιίοη. 

18. Α»ὰἃ Οαἰοῦ δερα! τοης ἤγοηι ᾿Ασμδαὰ μῖς υἷε ἀαιρλίον οἵ 
“εσίο!Ἐ], ὕπάεγ Αζυδδαῖ (3), ἔογβα θη) ἰ5 Ῥγοῦδθὶγ ἃ σεΐθγ- 

δῃςα ἴο ἴἢε ἀραπάοπεὰ Ποπὶς οὗ ἴῃς (δ θ 165 ἰπ δου πεῖ ΠἀΔ ἢ 
(υ. 5.), δὰ (ῃὲ ἀδυφῃίες οἵ 7εγίοι ἢ (νυν, τεη15) ΡῬσοθδθὶν 

Ιοοῖκβ ὕδοκ ἴο (με βαι]ν ποπηδάϊς ᾿ς οἵ ἴῃς (]εθίἰε5 (ὗε. 6.7. 
Ρ. 26).--Απῶ {όσα πὐεγα ἤμον 5οης 6ιον ἵ, δκοδαῦ, απ ᾿Αγάοη 1]. 
ΤΏεθ6 50η5 οὗ Αζυῦδῇ τεργεβεηΐ ργθ- Ἔχ ]ς Οδ]ε τα [δηλ }} 165. Ὡς ἢ 
ἅνεὶς ἰῃ βουΐμετα Τυἀ4ῃ. «λοδαῦ 15 αἰϑὸ (ῃε πᾶπιὲ οἵ ἃ 50 οἵ 
Ῥανίά 3" 144 2 8. 5...--19. γγλοη ᾿Ασμδαῖ ἀϊοά ἐδεη Οαἰεῦ ἰοοῖ ἰο 
μένη δε Ἐρβγαί]. ϑίπος ἘΡρἤγδίῃ ἰβ ἐεφυϊναϊεηί ἴο ἘρΡμγαίμᾶ ν. 5 
4", ἃ ἢ8Π16 οἱ ΒΕΙΠΙΕἢεπὶ ΜΙ. ς᾽" Επ. 4:", ἀῃ ἃ ροβϑβίθ!ν (86 πδηλε οἱ ἃ 
ἀϊβαῖίςϊ ἴῃ πογίβεγῃ Τυἀδῃ (ο΄. Ρ5. 1329, θ ε].), [815 πεν πηαιτίασα 
ΟἰδΑΥΥ ἜΧργαβϑαβ ἴῃς τηονετηδηΐ οἱ ἴῃς (]ε [65 ποσί ψαγὰ δηὰ 
{πεῖς βϑι]θπηθηΐ ἴῃ ποσίποσῃ Τυἀ δ (υ. 5., ο΄. ν. "»).--Ημγ] τῃς 
Ἰεδαάϊηρ δηλ ]ν οὐ ϑίοςκ οἵ ροβί- εχ ]ς (εν (65 (ς΄. Νὰ. 3", ν. 5.). 
ΙἀΔεπιεγίης Εἰτι ἢ Αϑμθυγ ν. " 46, 6 ἈρΡΡδδΓβ ἃ5 ἴῃ {δ εσ, ἱ.6., 

[ουπάδογ οσ οοϊοηίβοσγ, οἵ ΤεΈκοα δπὰ ἢΐβ5 βϑοῃ5 οἵ Βείῃ! ἤει, Βοιἢ- 
ξαάεν, Κι γ)δἢ- Ἔτσ νν. "9.5, (Θυς ἢ ἃ ββοσίεηίπρ 8ἃ5 οἵ Αβῆμυγ 
ἰηἴο Ηυγ [5 ποῖ ὑποοιηγλοῃ, ο΄. ΑΒΔΖ Ξαι Ζ[ἐἤοδῃαζ (ΟΤ. 1. Ρ. 2ςς.).- 

20. 454 Ἡπτν δεραὶ ὕὕνῆ, εἰς.1. ὙΤὨϊ5 φεπεδίορυ οἵ Δεκξαίοὶ, ἴῃ 

τερυϊεὰ 5164 τνογκπιαῃ οἱ ἰῃ6 Ταθεγηδοῖε, ἰ5 ἴακθη νου δίϊπὶ 

ἔτοιῃ Ρ, Ἔχ. 31" 359, . (ἢ. 15. [{ ΠΠυδίγαίεβ μον τηδίογίαὶ Β85 

Ῥεδὴ Ὀγουραΐ ἰορεῖμεγ ἰῃ ἴμ686 |ἰσῖβΊ ΤΣ ἰάθη οὗ ἃ Ππᾶπια 

5ϑο 66 8 5υβιοίεηϊ οδυ6 ἴο φῖνε ἃ σεηοδϊορίςδὶ ςοπηθοϊΐοθ. Ῥσγορᾶ- 
ὈΪγ, Βοννενεγ, (ἢ ργομλίηθηςε οἵ [πε ἔδταῖγ οἵ Ηγ δηὰ 15 ροβϑεβϑίοῃ 
οἔὗ ατγιϊβαῃϑβ ἰεὰ ἰο (με οτγὶ ζίπαϊίοη οἱ (5 ἀδβοεηΐ οἵ Βεζαϊεὶ. ᾽ν. 
3.38 ΔΓ6 ΒΙ ΠρΡΌΪΑΓ ἰη (85 σοπποοίίοῃ, ἱπἰοττυριίηρ [Π6 βίογυ οἵ (]θρ 5 

τηδίτ πλοηἶαὶ 4} Ἰδηςε5 (θα ν.5.).--21. 4πώῶὼ αὐεγιυαγάς]. ΤΏΘ τεΐεγ- 



ΣΙ. 18-24.} ῬΘΕΒΟΕΝΘΌΑΝΤΘ ΟΕ ΟΑΙΕῈΒ οΙ 

ΘῃςΕ ͵'8 Ρ[αίη]γ ἴο ν. "ν.--ὐΜ]αολὴν γαίπον οὐ Οἰδαἀ] ἃ ϑοη. οὗ Μδπδβϑθα 
πηοπιἰοηδὰ ἃ5 (ἢ6 ἔδίμεν οὔ σοπαθεσογ οἵ Οἰϊεδὰ ἰῇ ΝῸ. 2639 323 
705. 17} θῖ. 34. [πῃ Τὰ. 5 Μδοὴϊγ βίδῃηἀϑ ἴογ (με {ἰδὲ οἱ Μδῃδϑβθῇ. 

Ης ν8 οἰθαυὶγν ἴῃς πιοβὶ ἱπιρογίδηϊ οἰδῃ οἵ (ῃς {δ ε.----ἶθόρμδ] ποὶ 

ταθητοηθα εἰβεθεγε, ροβϑί ΟΙῪ 8ἢ ΕἸΤΟΓ οὗ ἰγδηϑβοσίριίοη ἔοσ Αὐροῦ, 
{86 αἰδίγὶςϊ ἱπμαθίιεά Ὀγ 7αἱν (Ὀι. 3" 105. 13,5}, γῆ ἰῃ ν.  Ἀρρεᾶγβ 

85 ἢἷβ 5οῃ.---22, .αἱν] εξίνεῃ 845 ἃ 5οηὴ οἵ Μαπαββθὴ (Νυ. 32" Ὁΐ. 
315 705. 13:3), α]5ϑο οης οὗ ἴῃε πλΐποσ [υἀχ65 (7. το").--απὦ ἣς πμαά 

πμυεμῖν ἰΐγοε οἰ έός ἐπ ἰδε Ἰαπά οἵ Οἰεαἀ]. ὙΝΙΚΏ 7αἷγ ἅτὲ τερεδίεαϊυ 

ςομηξοίεα ἴδε επί υἱ]σε5 Ηαυυοιῇ αἷγ ν. 5 Ὅϊ. 3. Νὰ. 324 
705. 1355; {Π]ΓῚῪ οἰτία5. 7. τοῦ"; 5ἰχῖν οἰτίεβ, ΨΤΟΉ ΘΙ ρῥἰδςθα ἰῃ 
Βαβῆδῃ, 705. 1351 Κ. 4:. Τὴ πυηθοσ ρίνεῃ ἴογ ἴΠ686 ἴον 5 
εν θην Βυςίυδίεά. ὙΠΕΥ τεργεϑεηῖ (με πογίμογῃ ροσγίίοῃ οἵ 
ΟἸεΔα.--28, Οεελμ απὰ Αγαη} Οαϑῆυγ, δη Αγαπηθδη {πἰρα 
ἀνε! πη ρ ἴῃ ([ἢ6 τερίοῃ οὗ ΑΥῸΡ δηὰ δἱ (δες {ἰπιὲ οἱ αν δῃ ἰηάε- 
Ῥεμάδηιϊ Κίηραοπι 3") 2 5. 3" 13“ 158; ΑΥΔΠῚ, ἃ φεπεσίς ρεο- 
διδρΐςαὶ ἰεγπὶ ἴοσ ἴῃ6 σουπίτυ ἱποϊυάϊηρς ποσίμεγῃ Μεβοροίδιμία, 

ϑγτίδ, δῃηα 85 ἴαγ δου (ἢ 85 [Ὡ6 Ὀογάδγβ οἱ Ραϊεβίίηε (ς΄. 1,7. Ηεσγε 
(δε Αγδιηθϑῃ8 δ οϊηϊηρ σεβῃυγ γα ον! ἀθη}ν τηεδηῖ.----Κόπαίμ σπὰ 
μον ἀαμρλίεγς οἷν οἰ ὴ65} ἃ ἀἰδίγοϊ ρεγθδρ5 (Ὡς πηοάεγῃ Καπαιυαὶ 
εδϑὶ οἵ Αγροῦ ἰῃ Βαβῆδη (τ΄. Νὰ. 325). ὙΒεα ἰμεϑθε νεσὰ Ἰἰοβί ἴὸ 

15γ86} 5 ἁμκπονι, ργοῦδ ον Ὀείογε ἰῃς τεῖσῃ οἱ Ομητὶ, βίποα ἔγομῃ 

{θη οἡ ἴμε Ὀογάεγ ἰογίτεβϑ Ὀεΐνεε 15γαεὶ δπα ϑυτία 85 ἘΔΠΊΔἢ 

(ϑι. Οεϑοῖ. 1. Ρ. 150).---ΑἱὮἍ ἐδιόδα τὐεγε ἐπ 5οης οὗΓἩἨ Μαολιγ) ἴδς 

ΘΌΙΩΓΊΔΙΥ οἱ ἃ 5εοίίοῃ οΥἰ ίΠ8}}Ὺ ἸΑγρῈ ῬγοῦΔΟΙΥ (Ώδη νν. ":-3, 
Τῆς ἱπιτοἀυςίοη ἰῃ (ἢ πιίά5ι οὗ ἃ |15ὲ οἱ ἩοΖγοηϊίε8 ἔγοτῃ [86 (ἢγεα 

50η5, ἐγ ῃπηεεὶ, Ἐδιῃ, δηὰ (αϊεῦ, οἵ ἰβοβα [Ὠγουρὴ δηοί μοῦ 500 

ὈΥ ἃ ἰδίθγ πιδτίαζε γεμεῖβ ἴΠ6 σοηίθηΐβ οἵ νυ. 3:-35 ΒυΓρτ βίη ρ, δπὰ 
ἐβρθοίδι!ν ἃγὰ ἴΠεῪ βίγαηρε ἴῃ σοπηδοίίηρ ἰῃ ΔΩΥ ΜΑΥ ἴῃ6 ΗοΖγοη 
οὗ Τυάδῃ τ] τηθιηθεῖβ οἵ ἴΠ6 ἰτῖρε οἵ Μαπαββϑεῃ. ΒεῖΒοῦ (ἢ 

ιἰἰϑδίοτίςδὶ δοϊ οἱ (μ6 ἱποογρογαίίοῃ οἱ [Γυἀαἰίεβ νυ ἱἢ Μαδηδβϑίίεϑ 
11ε5 Ῥδοῖ οἵ [ἴ8 οὐ τ βεῖμογ [Π6 τ ̓ 80]6 ποῖσε ἃγίβεϑ ἔσγοσῃ ἃ πιϊβυπάο- 

βιδηαίης οἵ σεῃεδιορῖςδὶ πιδίογί αὶ ἰ5 ππησογίαίη. [πὶ (δ ἰδί(εγ σᾶ86 
ἨδζΖτγοῃ ΤΏΔῪ ταργεβεηΐ ἃ Ἐδυθεηϊίε οἰδη οὗ [μδἰ πᾶτηδ (οὔ. 55) ΙΓ ἢ 

ςοδἰεϑοθά νἱἢ Οἰϊεδά 65 (Μεγεγ, Ἐρέσὶ. μά. Ὁ. τόο, ϑιδιεγηαρεὶ, 
Εἰηιο. 15γ. δίδηρηξ, Ρ. 19). [πὶ {πὲ ἔουτμεσ Ἵαϑὲ ἰΐ 8 ροβϑίθ]6 {μδὶ 

ἴῃ ροϑβί-χ ]!ς {ἰπ|65 ἃ σοϊοηγ οἱ [εἐνν8 μά ϑεἰεὰ εδϑί οἵ ᾿ογάδῃ ἴῃ 
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ΟἸἰϊεαά, δηά (μδὲ Ὡγουρῃ (μἷ5 ἕδοί ἄγοβε [ἰ8 σεμεδϊορίοαὶ σοπηθοίίοη, 

Ὀεΐτεεῃ Ηεζγοη οἱ Γυἀδῃ δηὰ Μαοῆὶγ (Βμ.). [ἴπ 705. 195 ταδῃ- 

τἴοπ ἰ5 πιδάς οἵ ὕωάαΐ; [οη] ἐδ6 ογάαπ, νι Ὀϊς ἢ μ65 θθθη ἐΒβουρῃὶ ἴο 

Ροΐπέ ἴο βςδ ἃ οοοην (γεῖ {μ6 ΡΆγαϑθα σωδῪ Ὀὲ ἃ (οΙΓυρ 0). 
7υάδ5 ΜαἼοοδῦευβ υπάεγίοοϊς ἃ σδιηραίρῃ ἰῃ (μαἱ αἰδίτῖςς ἰῃ ογάογ 
ἴο τέβουβ [6 )]5 ἔγογῃ ἴῃς Ὠδηά οὗ ἴῃε μεδίβεη. ΚΙ., ου (86 οἴμεσ 
μαηά, Βο]ά5 νν. 3.- τὸ σοηΐδίη δηοίεηϊ πηδίετγίαὶ γεΐεστίηρ ἴο ἃ ιιπίοῃ 

οἵ ἔδυ 165 οἱ Μδμδβϑθῆ, γεΐαρεοϑ ἔσοπλ πουίμεγῃ [βγδοὶ, ἢ [Πο56 

οἵ Τυάδῃ δρουΐ ὅοο 8. α.; ο΄. {Π6 ἐπι ρμαβίβ ρἰδοθά ὑροῃ ἴδε οἰξίε5 
οὗ 7αἷγ ἴῃ Ὁι.--24. Α"ἃ αὐεν Ἡοογοη ἀἰοά Οαἰεῦ τυεηὲ ἐπ μπίο 
Ἐρδναϊε ἐδια τοΐε οὐἩ μὲς }αἰδμεν Ἐ] δποίμεσ σεηεαϊορίςαὶ ποίΐος οἵ 

ἴδε Ξε: Ποτηθηΐ οἵ (με ἀϊϑίσὶςὶ οὗ ΒειΒΙε μοι ὈῪ [μὲ Οἱ ίε5, ζ, νν. 

19. 1... ΤῊε ἰακίηρ οἱ ἃ [αἰ εγ᾽᾿5 νἢε τνὰβ δβϑεγιηρ οἰαίτη ἴο [Π6 

[Δἰ μετ᾿ 5 ροββεββίοῃϑ ((ἵ. 2 5. 1653 1 Κὶ. 213-3), δη νψε]] ἐεχργεβϑεὰ (ῃ6 

Ἰερίπιαον οἱ (δ᾽ ο 5 τεϑίάθηςε ἰῃ πογίμεγῃ [υἀΔἢ.---Α "ὦ ε᾽ς δογε 

Αςμβμμν] εἰθαῦὶγ ἃ τερει το οὗ ν. 1". ἀσημμν δηὰ ἘΩ͂ τχυβὶ ὈῈ 

ἰάοπεῖςα].---Τὴς 7}αἰπον οὐ Τεκο'α]. Ηνυγ ννᾶβ ργοῦδοὶν ἴδ οχί!ς 

οὐ Ροβί-εχίἶς ουπάοῦ οἱ Τεῖοα, οὐ ἰῃ6 ἔβην ϑειθὰ ἰμοτα. 
Τεζοα, ταοὰ. Τεξιία, ἴα ἀθουί ἄνα πλ}}165 βου οἱ ΒειΒ]θἤθπι. ΤΆΣ 

ΡΪδεα ἰ5 ἔγεαιυθηί!υ τπεπίϊομθα (46 2 ΟΠ. 11 2039 2 5. 14) Απ|. τὶ Τα. 
6: ἢ). 

18. γψν ΓΝῚ δ ΤΣῊ ΓΝ ΝΥ ἸΣΣΠ 12 2021] δ" τερτοάυςεβ 4. 
Δ μᾶ5 ἴογ ὙΠ ἐλαβεν; (ὦ ἴον τιν» 0; ἤγνῖ, γκ. Ἐ οοπιθίπες (Δ, 

41, απὰ (Ὁ ἀοοερὴ! μχόγένε πορὲης Αςμδαῖ ἀξ φμα ρερὴ! Τενίοίς. ΤὨΪ5 
Κι. (5ΒΟΤ.) ἰοϊϊοννβ, πψον τ Ὑῦν τὺ 52} τ προ, Βαϊ ἴῃ Κορε., 
ΒΗ. ἢε ἴοϊονβ Θ᾽ τ τοῦν Ὁ»). γε. (067. Ρ. 33) τεβάβ Γ3 
ΓΈΡΟΝ ἰησίοδα οὗ “) γν), Α͂ γ᾽εἰὰ95 4άἃὰ Οαἰεὺ 505 οὗἩἨ ΗΉ ἐεγον δεραὶ οὗ 
Ακωμδαὴ πὲς ιυΐξε απὰ οἵ «]Τονίοιε (ΑΝ., ἈΝ, Κδυ., Βε., Οε.). Οα]εῦ (Βεῃ 

[ι85 οὨ Ἰάτθῃ οἵ ἔττο πῖνεβ, Ὀυϊ (ἢ οοηΐεχί βυργεβίβ ἰῃοβα οὗ ΟὨ]Ὺ οὔς νέα, 

ΑΖυΡ ΔΉ, 185. 1.ν. 7, Ἡ. ΜΙςΒ. πιεῖ (ῃϊ5 αἰ υ Ὑ ΌῪ τεραγαΐηρ 7 ἐγίοι ἢ 88 
ΔΏΟΙΠΟΓ ᾶπλα ἴοσ Αζυθδῆ, (ἢ νὰν ἴῃ τὴ Ρεΐηρ ἐχρ οαῖῖνο. Κα. δηὰ 
Ζοε. ἴο!]ον Ὁ τεραγαϊηρς Γεγοῖῃ (μς ἀδυρῆίεν οὗ σεῦ ἀπά πλοΐδον οὗ (ἢ 
80η8 οὗ ν. 18». Οη (δε ψὨο]ς, νὰ ῥργεΐεσ ἰῃς τεϑδαϊηρ οἵ Υε., ρσγείεττεά ὈῪ 
Βη. [1 5111} Ἰεᾶνεβ {με Ββασβῃ οοηβιγυςιίοη οὗ ΛΔῊΡ ὯΝ δέϊεσ ὍΣ ἀεποί- 

ἱῃρ ἴδε τιοίμετ δηὰ ποῖ ἴῃς ἃ (πφν ἰ ρσοῦθ δ Υ ἃ ροβ8 ἴο γεπάες (μ5 
οὈνίου8). Α Ρᾶγβὶϊεὶ σοηῃβίγυςτίοη, μονγεναῦ, πιδύ θεὲ ἰουπὰ ἱπ 158. 669, 

νθεγε τὸν ΗἸΡΆ. [45 πὸ ἔογος ἴο σδυϑε ἴο Ῥδδσ, οὐ ΓΝ ΠΊΔῪ δ ἰδιθῃ 88 

εαυϊναϊεπὶ ἰο ΓΙΝΌ, φγ. [Ὁ τῶν 89,-ῶδὡά, ΠΛΩΝ ἸΥΠ ΓΦΝῚ ὩΓΊΟΝ 2053] ΑΕ 
δαμβεγεὰ ἰο ὉγΥ Κε., ΑΚΝ., ἘΝ. ἰβ οἱἰεδυγ οοττυρί. ὦ 845 ἦλθεν Χαλὲβ 



ΤΠ. 26-41. ΒΘῬΕΘΟΕΝΘΌΑΝΤΘ ΟΕ ἸΕΒΑΗΜΕΕΙῚ, 93 

εἰς ᾿Εφράθα καὶ ἡ γυνὴ Ἑσερὼν ᾿Αβιά, 50 ὦ. ΤΈς ἰτυε ἰεχὶ, τεηδετοὰ 
δῦονβ, ὑπαουθίθα]ν τν8 Πλ3Ν Ἰγχπ ΓΝ ΠΛΟΝ 259 κ2, ᾽ε. 5077... Ρρ. 

147. ΚΙ.--τιπῦν) τα ποῦν, γε. 50... Ρ. 15, 855.» ο΄. ὕροσν τα ὅρῶϑν 
85 οὐ») ὌΠΦΙΝ γ}), Ιἠ νν. 19. 89 44 Ὡς ἰ8 (4115 Ὅπ, ο΄. ὅ}8 «ὑγρῶν 8, 

256-33. ΤΏ ἔαπι}1165 οὗ [86 Τγα Βπλ6611168.--- γα »ηδεὶ ἴῃ ἴῃ 6 
{πι6 οἱ αν ἃ ννὰϑ ἂη ἱπάερεηάεηϊ οἰδη {{κὸ ἰῃδΐ οἱ Οδ]ε, ἰῃ- 

Βαδιτης ἴῃῈ Νερεῦ οὗ Τυἀδῃ (1 8. 27" 305). 1{ 15 ποῖ πιρηιοπεὰ 

ἴῃ βιιρβεχιθηΐ ὨἰϊβίοσγΥ. ἈΥ̓ΒΕΙΒμοΓ ἰΐ ρ]αγθᾶ ἀν ρατί ἰπ ἴῃ6 ροβί- 
εχ ]ὶς 71ἐν δ σοιητιΠ ΤΥ, ΟΓΥ ΒΘ θεσ [15 σεμοδίοσυ ἢδνίηρς Ὀδεῃ 
Ῥγεβεγνεὰ ψ ἢ τῃδΐ οὗ (Α]εὉ τνᾶβ {πεσζείογε γεσογάθα ὃγ {πε Ὁῃγοηὶ- 

αἰεγ, νὰ ἀο ποῖ Κηον (ν. 5. οῃ νν."".-3). ΑἹ] τε πᾶπιεβ ρίνβη δΓῈ 

Πομπηραγαϊίνεϊυ δεαγὶν Ομ 65 δηὰ ανουγ [πὸ Δη αἱ Υ πα ἰβίογί οἰ ἐν 

οἵ τε Ἰἴ5ι.--26δ. Καρῃ] ν."", ο΄. νν.". 1.9. 70. 22. Α Ροββίθ]β σοῃ- 
προϊίομ μ85 Ὀδθη βθϑη Ὀεΐναεη [5 [ἀπ] Υ ἀπ Αγ. ὙΤὮε πᾶπια 
ΒΥ 50π|ὲ '5 Ξῃρροββά ἴο γεργεϑεπηί δὴ δηοίθηϊ ἀεἰγ (Ὁ. 5. 15).--- 

μπαΐ, απὰ Ογεη Τ].---Ογοη}) ν.ν 1.--ΟΗἸς ὑγοίμεν Ἐ]. 850 Μὰ πγυϑὲ 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ τεδὰ ἰῃ ρίδςε οἵ {πῈ Ῥγορεγ πᾶπιε ΑἨἰ74}.--26. “4 ταγα}]. 

ΤῊ Ϊβ5 πάη οἵ (ἢε τηοῖμεγ οὗ [Π6 τηοβὶ νἀ εἰν ἐχίεπἀ δα [δι ]γ οἵ 
186 7 γαῃπηθε 65 ἰβ ἰο Ὀ6 σοπιραγοα ἴον ἰ(8 οτἰ χίπαὶ πχεαηΐηρς πὰ 
ἀεγναιίοη ἢ ΗδοΖτοη, ν.", δηἃ ΡγορδΌ]Υ ἄγοβα ἔγοπι ἴῃ6 [εγδῇ- 

τ θα 1165 ἱπμδ ἐπ Αἑαγοι; (ΛΔ), Ργοιϊεοιεὰ ρ]δςεβ (γε. θαυ. 

Ρ. 15). Αἰδγοίῃ δίοπε ἃρρεᾶγβ 85 ἃ ἰοσδὶ πδιης, Νιι. 32". " 705. 16", 
δηὰ δ͵5ο ἰῃ σοι παίίομ 705. τόν 18:5 Νι.. 3251 (ἢ. 25, ὙΤβδί 
Αἰαγαΐ νιἃ5 ἃ βεςοηά να ργόρϑῦ]ν βῆουϑ (Πδὲ [ῃ6 ΕΑ ΠΕ. Θ0η5 οὗ 

7εγδπιθεὶ τεργεβθηιθα πομηδα ἴδῃ] ε5, τυ }]6Ὲ ΠῸΓ ἀδβοεηάδηίθ 

ἴῃοβε οἵ ἃ ποσα βεϊεὰ 11{6.--Οηαρε] ν. "5, α͵5ο ἴῃ πᾶπι6 οὗ ἃ [ΠΥ 

οἵ Ἑάοτῃ 1.9 Οη. 265: {, ρεγῃδρϑ σοππεοϊεὰ ἢ Οηδη ἴῃε 5οη οἵ 

Τυάδῃ, ν.".--27. Μαὶας απὰ 7α»ἶη απᾶ ᾿Εκεν]. Μαας ἀπὰ Εξεν 
816 τηρηϊτοηδα ΟἿΪΥ Πετα. «(7Ζαρεῖ ἰβ διηοηρ ἴῃ6 5005 οἱ ϑἰπίβοῃ, 
Οπ. 46:.,..--28. δλαηιηιαῖ]. Ο. 235. ...“0..ὁ ,τ---ὐαάα' ν. ", 
ἴογ σοπῃρουπάβ οἱ τοοῖ ἔγοπλ ψ οἢ ἰξ σοπΊεβ (1) 13), 5εῈὲ 1.-- 

Ναάαϑ] ν." ἃ ἴγεχυεηΐ π8116.----Α δίσλμγ]ν."1.--29. Αὐϊμαὴ! Ἐ] 

πδηα οὗ 186 ψνυῖα αἰ5ο οὗ Ἐβῃοροδι 2 (ἢ. 11'|} δηά ἃ Ππιδῃ 5 ΠᾶΠΊΕ, 

ἃ 1κνϊϊε Νυ. 355, ἃ σδαϊίε σ (Π. ς"", ἀπά {πὲ 1 πεν οὗ Εϑβίμεσ Ἐδί. 

250. {.--.-Αὐἰμδαη απά Μοϊ!ά 1].---30. δεἰεά ].---αρῥαῖ»} ν."7.-- 
81. υἱεη1] 25. 43... ὅς ἢ, ἃ πᾶπιδ [ἢ οἵ ἐτεχυεηΐ οσουστεηςα.--- 
δησοπαη} νν.". Μ0 6 Α μια] τι. 1.--92. σεἰκον} ἃ ἰτεχυεηΐ 
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μδτηε.---3ξ8. Ρεϊοι".] Νὰ. 16: ἃ Βευρεηΐϊίε. Ῥοββίθ!γ ἴμεγα 15 σοῃ- 

ποοίίοη ΜΠ ΒΕΙἢ-Ρεϊεῖ ἃ οἰγ οὗ βουϊβεγη [πάδῃ, [05. 1: Νε. 

115,---Ζακα ]}].---ΤΉεξε τὐόγε “}ι6 5οης οὕ “7 ἐεγαμνιέ 61] ἴῃ 6 οοποϊ υβίοπ 
οἵ 115 δὲ οἱ 7εγαῃπιθε ε5. Νόοης οὗ ἴπ6 86 ἤδη! ]εθ ΟΓ ῬΥΘΟἢ 8 
86 τηθηςοηθα εἰβαῃαγε ἰῃ ἴΠ6 ΟἹα Τεβίαπιεπὶ (εχοερί 5μθϑῆδη 

Ὀεΐον), δηὰ ἤθῆςβ ποίῃϊηρ πλογα σᾶῃ Ὅὲ 5δἰὰ Ἴσοποογηίηρ ἱμθηι. 

ΤΒε ἔδαςϊ ἴμδ ΟἸῃδπὰ ἰ5 αἰβο ἴῃ μᾶπὶδ οἵ ἃ [διῃ ν οὗ Εἄοπὶ δηὰ [8- 

τηΐη οἱ οἣς οὗ ϑίπιθοῃ βιιρρεϑίβ ἃ οἷοβε σε οηβηρ τ ἢ ἴΠο88 
ετῖθε5. 

2δ. ΠΝ] τὰς πᾶπιε οὗ ἃ ἢ ϑου, Αμ δα, ΑΥ., ΕΝ., Καυ., Ἐ, δ; 
ἴῃς πϑπης οὗ {με πιοῖμεσ οὗ {πε ργεσθάϊηρ ἔουγ ϑοῆϑβ, ἃ Ὁ ἔο]ονίηρ ὉΣΝ 
Βανίης [4]1δὰ ουἱ, ἰμε ἰεχὶ Βανίπρ βίοοὰ “νῸ Ὁν Οκορ οΥΓ Αδή)αλ, 
Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ. ὦ ἀδελφὸς αὐτοῦ τι ΠΝ Π48 ὅθεπ [οἰϊονγεά, 

80 Κὶ. 9 «οσιδ» - γῆν, Ἅνε. 50... Ρ. 15.--29. δ.) Ν] τεϑὰ να 

ΠΙΔΏΥ Μ58., (ὅδ, ὑπ. Νν.---80., Ὁ)ῸΝ] αἰϑο ν. 3, ΚΙ. επιεῃὰβ ἴο ὉΥῸΝ 

δἴϊες ὧδ ᾿Εφράιμ, (ὸ γνδν2, εἶποε 8 ὨδπὶῈ ΒΝ 8 βυβρίςίουβ, γε. 

ῬΑ.., Ὀὰϊ Β πιᾶγ Ὀε ἃ οοτσυρέοη οἵ Αφφαιμ (βΑ.---Ὁ.)2 κῦ] αἴϑο ν. 33, 

866 Οε8. ᾧ 152:.--31, 0} Φπ ᾿Ισεμιήλ, ὦ μιλζ), ὉοΙ᾿ οὗ σις ἢ 

ΚΙ. (5ΒΟΤ.) ἐμίπκβ ροϊπὶ το ἃ ἀϊνίπε δρρεϊδίϊνα δὲ ἐπε δπά, Βεποβ 
ξο !ονΐπς τἴμ6 ἱπαϊςβιίοπ οἵ ὧν Ιεσσουει ἢ τεδὰβ υῦν α ὙΦ. Ὀ3Τκ 
σ΄. »ε. Τ5., οἡ τ 5. 1445. 

354-41. Το ρεάϊρτοο οὗ ΕἸΒηαπια ἃ ἀδβοθῃάδηϊ οὗ ἴδ6 76- 
ΤΑ Βτα θα 6 58 6588η.--394. 4ηπώῶ δηεσηαη μαὰ πὸ 5οης δι ἀαμρ}- 
ἐεγ5]. ὙὍὸ τεςοηςῖϊς 115 ϑἰδίθμηθηΐ τὶ ν. 3.5}: 85 Ὀδαπ ἀββυτηθά 
{παι Αἰ μιαὶ νιὰ5 ἃ ἀδυρῃίεγ οἱ ϑμθβϑῆδη, “5οῃϑ᾽᾽ (πεσε ἱπάϊςαίϊης 

ΟὨΪΥ ἀεδοοπάδηίβ (Βε., Κε., Ζοο., ΟἽ.) Ὑ 5 ἰβ ροβϑβίθ]ε, θυὶ ἴοσ 

νν. "5: (ῃς (Ἰῃχοῃίοϊεσ ῬγοῦδΌὶΥ παὰ δη επηϊίγεϊν ἀϊβεγεηΐ βοιγοα 

ἔτοιῃ ἰμδΐὶ οἵ νν. 5“, (ΚΙ. τεραγάβ ἴμθπὶ 45 ἃ ἰδίε βεοϊίΐοῃ δα ἀθὰ 
ἴο (ῃε ψοτκ οὗ (6 ΟὨγοηίοϊοσ, ρἰνίπα δηοῖμεῦ δηὰ ἔ0}16γ βίοσυ οἱ 

1πὲ 1ἴπ65 οἵ ἀεβοθηΐϊ ἔγοσῃ ϑμοβῆδη δηα ρμἰδοθὰ μεγε 85 Δῃ Δρρεῃαϊχ 

ἴο {πε [Δ π}}}165 οἵ 16 7Ἐγα πη 6 }1165.}---υαγ,μ}. ΟΥ̓ τῃ15 Ἐργριίδῃ 

ὩοίΒίηρ το. 15 Κῆονι, ἀπ α͵5ο ποιϊῃίηρ [τῖμεσ οἱ ἴῃς ἴουτγ- 

ἴδε ἀεβοεηάδηϊβ τεσογαθα ἴῃ νν. 53“, ΑἸΠΟυΡὮ πηδὴγ οἵ (δε 

ΠδΠΊ65 Οὐ Εἰβενῆθτε, ἴῃ ΠῸ οᾶβα οδῇ ἴπεὺ Ὀ6 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἰἀεπιϊβεὰ ἢ ἴμοβῈ Ῥεσβθοηβ. ϊε ἀο ποῖ Κῆον 850 ψ ἤθη 
Εἰ δλανιαὶ (ν. 4), ψβοϑθε ρβάϊρστεα 'β 80 σδγείι!γ τεσογάβά, βουγ- 
ἰβῃβά. δίμποε ϑεβῃδῃ 15 (με ἰθπίἢ ἰῃ ἀδβοεηΐ ἔγοτη [υάδῃ, Οἰά6Γ 
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ςοπηπιεηίδίοτβ (μουρῇϊ οἵ ᾿ἰπὶ 8458 γεϑαἰῃρ ἰη Εργρί ποῖ ἴδ ἔγοῃι 

{με ρεγοὰ οὗ (με Εχοάιι3 δπὰ ρἰδοεὰ (με ρετγὶοὰ οἱ ΕἸ᾿βῃδηια ἔουτ- 
ἴδε φΕπογδιΪοἢ 5 ἰδίογ οσ πᾶσ (μα οἷοβα οὗ [με ρετγὶοά οἵ [με Τυάρεβ 
(Κε.). Μοτγε {{κεοὶγ ΕἸβῃηαπια γτεργεϑθηῖβ 50Π16 ὁπ 6 πο ἴἢ6 {{π|6 

οἵ (με ΟΒτγοηίοϊεσ. 1, βονενεγ, }αγηδ ᾿νε 85 βαυῦν Ἔνθ 85 ἱοοὸ 

Β. 6.) 8δηὰ ΕἸΙΒῃαπηα δθοιυΐ ὅοο Β. Ο., ἴμετε 5 ποίη ἰῃ ἴμ6 σμαγας- 

ἴεῖ οὗ ἴῃ πᾶπιε5 φίνεη δραίηϑί (ἢ ζεηθαίορυ Ὀεΐῃρ σεμυΐϊπε. ὙΠΕΥ 

βίδῃα ἰῃ 5θδῦρ Ἄοοηίϊγαϑὲ ὙΠ ΟἴΠοΓ5 ν ἰσἢ ἀρρϑᾶγ ἰο ὈῈ τηδάβ ἃρ 
ἴτοπι πᾶπθε5 οὐστεηΐ ἴῃ ([ὨῈ ΟΠτγοηΐοϊοτ5 ον ἔπε (τὰν, ΡΝ. 

Ρ. 235). 
42-δδ. Ἐδπι11168 οὗ (416Ὁ.--(. νν. 15... έν. 45:6... ὄ “τ. 49. ὅθ 

Ῥεϊοπρ ἰοφείμογ δηὰ σοπλα ΔρρΑγθηΕΥ ἔσο ἴδ 58 Π16 ϑουγος ἃ8 νυν. 

᾿, Ἅν, 9. 49. ἐϑεβ... ΔΡΡΘΑΓ 4150 οἵ σομηπηοῃ οτ ψίη, δηὰ Ὀεϊοης 

ἴο [86 Ἰαΐα τηδίοσίδὶ οἵ σ (Ὁ. (ε., ΚΙ.).--42. Τῆς ὀγοί μεν οἵ 
“εγαζ»εεῖ] ν. ".--- ] 6εα 8] ἀπ ἐαΥ]γ ἔπι γ οἵ (α]θῦ ([ξ ἰεχὶ ἰ8 ποῖ 

Δἰεγεά) οὗ ψιμΐς ποι μίηνγ υσίμεῦ 18 Κηονπι; ἰπ 2 Κ. 3" (ἢ6 πᾶπηδ οὗ 
ἃ Κίην οὗ Μοαῦ. ὦ μα8 Μδγεβῆδ, 5εὲ δεϊον.---Ζἕρ"] ἔνο ρ[δοββ οὗ 
1815 πᾶπης ἅγὰ φίνθη διηοης [ῃ6 ἴονπϑ οἱ ᾿δῇ: οης 705. 15", 51} 

υπίἀεπιϊβεά, [Β6 ΟΕ [05.1565, οὐ, τ 5. 23". “- 263, [Βς πιοάετῃ Τεὶὶ 
Ζέρῤα᾽, ομα δῃὰ (ῃγεθ- αιιδγίεγβ μουγβ ϑου ἢ -οαϑὲ οἵ ΗἩεῦτοη (Βαθά.: 
Ῥ. 170). ὙΠ ῖβ Ἰαζίεγ 8 ἤθγε γείειτεὰ ἴο.---αγες "4 Ἐ] [ἢ πᾶπια 

οἵ ἃ ψεἰ1-Κηονι ἰονπι οἵ ἴῃς ΘΒερμεϊδ, [05. 1.55.2 (Ὦ. 115 14} “- 

20": ΜΙ. τ" {, τὩε τηοάεσῃ ΜΈγασ; (Βαεα. Ρ. 116). Ι{ ἰ5 ἀἰϊβῆςυ, 
Βονγενεσ, ἴο δτίηρ [815 ρίδσς ἰπ σοηηδοίίοι ἢ Ηδῦτοη, δἰ μου ρἢ 

ἩδΌτομ πλδῪ ἴῃ ϑοπλα ΥΔΥ πᾶνε Ὀεθη Πο]οηϊδεα πεγείγοπι. ἵν ε}}- 
Βδυβθὴ τεραγὰβ (ῃ6 πδηα, ἔγοσῃ ἴῃς ργεσθάϊηρ ννογὰβ “'50ῃ8 οἵ, 

85 Ρυγεὶν φεηῖς, δηα πο ἴο ὈῈ σοππεοιοαά τ [πὲ ἴονῃ. Ῥτορᾶ- 
ὈΠΥ ὈοΙΒ όσα ἀπὰ Μαγέσθα ατὲ ἀιε ἴο αἰ ορταρῃΐεβ ἔσγοτῃ ν. “" 

δηἃ (ἢς νεγϑε οὔ ρα! γ τεδὰ .507:5 οὐ Οαἰεὖ {με ὑγοίδεν οἵ «]εγαζρηεεϊ, 

«ον λὲς βηεεδογη πὰ 7αίλον οὐ ΖὲρῥΨ απά ἐδ6 γαίμον οὐὗἨ Ἡξεῦγον. 
ΤῊ πᾶπς οἵ (μἷ5 ἢγβί-θοσῦῃ πιδν 1ἰῈ ἰἀάεη ἴῃ Μεςλαὶ οὐ Μαγέσλα. 

--48. Απά {6 ξοης οἵ Ἡεὗνομ]. ὙὮῈ ἀεβοεπάδηϊβ ποῦν ψίνεῃ ἃγα 
τλοϑίυ, ἢ ποί 4]1, σεορτδρ οδὶ ᾶηηε5.---ογα ]. ὙἼδ σοηπεοίίοῃ 

ϑυχρεβίβ ἃ ἰονῃ οἵ βουῖπεγῃ [υάΔῃ, ΔΙ Πουρἢ πηεπιοπαὰ εἰβενμεγα 

ἴῃ (8 ΟἿΌΝ. οΠΪγ 85 ἃ [δι ογ ἀδϑοοπάδηϊ οἱ 1,ενὶ.---Τα μα] 
οαυϊναϊεης ἴἰο ΒεΙ-ἰἀρΡρυδῃ 05. 1553, (πΠ6 πηοά. Ταϊμῆ σπεβϑὶ οἵ 
Ηερσου (ΘΡ. 11. Ρρ. 310, 379; Βαεὰ." Ρ. 152).---Κεζθη!) 



οό 1 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ 

οἰβεγινῖβε υπιηθηςοῃ θα, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ἴον οἱ βουΐποσα [υἀδῃ. Α 

ἴον οἱ [5 πᾶπλα ἰ5 ρίνεη 45 Ὀεϊοηρίης ἴο Βεη)αγηΐῃ 705. 1831, 
αἰ5ο ἴπε πᾶπιὲ οὗ ἃ Κίηρ οἵ Μίάϊαπ Νὰ. 21 705. 1.3"1.---5Παπηια] 
ῬοΙμᾶρ5 (ἢ βᾶπιε ἃ5 Εβῃίοηοα. (ΗΪ ΠΡ. οὗ βᾶπια βίετλ) 05. 1.59 

41", ο΄. ἴλ6 πυρά. δεηεα ἰἀεμε θεά τι Ἐβμίοηοα (ΟΡ. Κες. 11. 

Ῥ. 194). ἼΠε Ἰοσδίίοῃ οἱ Ἐβῃίζεπιοα ἰπ {πὲ ἱπηπηεάϊαία πεὶρῃρουγ- 

Βοοά οἵ Ηξερτγοη ἕδνουτγβ {μἰ5 ἰἀεηςΠοαίίοη.---44, Καμαηι}. ὙΤΒα 

τοοί (ὉΠ) ἀρρεᾶγβ ἰῇ [θγδῃγηδεὶ .----ὐόογξοα»}} ῬΓΟΌΔΟΪΥ [οκάεδῃ 
705. 159, τηιβηοηδα Ὀοίογε Γυϊδῃ, τηοὰ. γαία, εαϑὶ οἱ Ηεῦτγοη 

(Βαεά.. ρ. 169).----αἀλαημηαὶ) (Ἰῃ ν. "3 ἃ 7 γα ῃηλθο ἴα ὑγῖρα, ἴῃ 1" 

Ἑδογαῖῖθ), ποῖ ἰάθη 6 ἃ5 ἃ ρεοργδρ οὶ ἤᾶτηθ, ρεσμαρϑ ρεηι]ς; 

ἃ ΠᾶΠῚ6 οἵ σοπηπλοη οοούχτεηςε, ο΄. ν. ".-τ-46. Μαΐοη] 705. τς" 

ι 5. 255, τηοὰ, Μαῖπ βου οἱ Ηδρτοη (ΘἸΨ}. 111. ΡΡ. 404, 415; 

Βαεά." Ρ. 144).---Βει- 7] 705. 155. .2 (ἢ. ιτἴ Νε. 3.4, τῃηοα. 

Βεῖ! δμγ, ἴουγ τι }1ε8 ποσίῃ οἱ δβργοη (ΘΚ. 1Π1|. Ρ. 211; Βαβά." Ρ. 

112).--4ά6. Απά Ἕρπμαϊ; {με σοποιδίηο οΥ (αἰοῦ,Ὲ εἰς.]. ὙΤῊΪ5 νεῦϑε 

5. ἐπείγεϊγ οὔβουγε. Νείίπεγ 'Ερπα;, αγαη, Μοζα, ποῦ Οαξας 

οδη 6 ἰάεπιϊβεά τὶ Δ Ρ]δςσεβ, ἔδηλ ]} 165, ΟΓΥ ΡΈυβΟη5 τηεητἰοπϑα 
εἰβενμεσα. Κι. ᾿οίῃβ νι ν. “5 δηἃ τηδγκβ ἃ5 ἃ ἰαίεγ δα αἰτίοῃ ἴο ὦ 

ΓἈ.--47. "α)άαϊ]. ΤῊΣ σοπηεοιίοη νἱἢ (Π6 ἑογεροίην ἰ5 ποί ρίνεη 
ε, 8ηα [πε πᾶπιε Πᾶ5 Ὀθδη ἴαίκθῃ 5 {παΐ οἵ δῃοίμοσ ννἱΐῈ οΓ σοῃμου θη 6 

οἱ Οδ]εῦ; τόσα ργόρδῦὶν .αλάαϊ ἰ5 ἃ ἀεοοεηάδηϊ οἵ (χα ] 6 Ὁ γνῆοβε 

Π8Π16 ἰῃ ἴπε οτρίπαὶ σοπηθοίίοη ἢ85 [4]16η ἔγοπι {πε ἰεχί. Οἱ ἴῃ6 

[ΟἹ] ον 50η5 ΠΟΘ ἅγε οἰ ποσννῖβα ΚΠΟΤΏ ὑΠ|655 ῥοίοί 15 ἰἀ θη ῖοδὶ 
ψΙ ἢ ΒοῖΏ-Ρεῖεξ ἃ ἴον οἱ βουΐπεγη [8 05. 15. Ὑῆε νεῦβα 

δοςογάϊης ἴο ε. ἀπά ΚΙ. 15. ἰο θὲ Ἵοππεοίεὰ ψίῃ ν. “.-.Ἠ48. 

Μα᾿ αεα}ι] Ἔῃτίγε! Υ ἀπκπονηι, βίπος (πἰ5 σαπποὶ θ6 σοηποοίοα ψἱἢ 

(ῃ6ὲ Ατγαιηθᾶη Μδδοδὴ οὐ ψ]Π νᾶγίοιιϑ ῬΕΓβῸἢ5. πηθηςοποα εἰβ56- 
ψΏεγα ἰη ἴῃς ΟἹὰ Τεβιδτηεηΐ οὗ πε βᾶπια πᾶπιὲ (33 7,5 839 1143, εἴο.). 

-ϑλεδεν 1] ἀπά Τίγμαπαϊ; 7] τὲ Ἔαυδ!ν ὑπκηονηι.--49. Απώῶ 
δμααρλ δεραἘ], ἃ σοπιϊπυδίίοη οὗ ν. "".-ὐ]αὐριανηα}] ἔγοπι 708. 

155: 8 ψῈ}}-Κηονῃ ἴον οὗ Ξουΐϊῃεγῃ [υάδῃ, ροββίθὶν ὕὕριηι Πείππελ, 
ὕνεῖνε τι ]65 που -εδϑί οἵ Βϑεγϑθορα (5}7}. 111. Ρρ᾿. 392, 399).-- 

ϑλενα 1] ἐχεερί Οἵ. 2 3. 20"5, δβπείγεϊγ ἀμκηονῃ.--- Μασἠδεμα] 

ΡΕΓΠΔΡ5 {πε βᾶπια 85 Ὁδθροῃ, ἃ οἷν οὗ βουΐμογη Γυἀδῃ 05. 159 

(ΒΌΒ..---Οὐδε' αἹ Ροββίθ!γ (πὸ βᾶπια ἃ5. Οἰρεαῃ 705. 1.57, πηοὰ. 

“7.6ῥα, εἰσιϊ πγ1165 ννεϑί οἱ Βεί]ομοα (ΟἹ. 111. Ρ. 25), δ βουρῃ ἃ 
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Ἰος δ! ν ἐαγί μεσ βου νου] θὲ ποτε παίυσγαὶ. Τῆς πάπα ἢ] 
οδῃ τεδαγ Ὀ6 (πουρῃΐ οἵ 88 Ῥεϊοηρίηρ εἰβενῃεγε.--- ἀπά ᾿Άονσα 

τὐας {τς ἀσμρλίον οὐ (αἰεῦ)]. ΤὨϊηκΚίηρς (δαὶ τῃ6 ΟἩγοηΐοϊογ αἶ5- 
ηφυϊϑμοα τοτὲ ἴμ8η οἣα (α]ῈΡ δηὰ [ῃδί ἴῃε βοὴ οἵ Ηδζγοῃ ἀἰβεγοα 

ἔτοπι ἴμε βοὴ οἵ ᾿ερῃυπηθῃ Μον. τεραγάβα (Πϊ5 οἰδιιϑε 85 δῃ ἰῃίεγ' 

Ροϊαίίοη ἔγοπι [05. 155, σύ. [α. 1... 1 |5 ϑνδητίηρ ἰῃ Ὁ. Κα. τϑοοζ- 
πἰβίηρς ὑνο Ὁ] εῦ5, θθη ΗδΖζγοῃ ἀπ θδῃ Πρ μυπηθῆ, με] ὰ {πὸ Ἰαϊίεσ, 

1ῃε ἔδίμεγ οὗ Αςῆιβα, ἰο πᾶνε θβθῃ ἃ ἀθοοεπάδηϊ οἵ [πε ἔογπιοσ, δηὰ 

δαί, ἀδιρ ίεσ, πεγα ἴο ϑἰ ζῃὶ ν ἰπ ἃ νν]ὰθ 56 η 56 ἔεγηδ]6 ἀδβοοπάδηϊ. 
ΤῊ οτίρί πα] ἔγαπιετβ οὗ [Π656 ρεπμδδϊορίθϑ ργοραῦὶγ δουρῃϊ ἢο 

Ἔχρ δηδίΐοῃ οἵ ἃ (8160 βεη ΗδεζΖγοῃ δηὰ ἃ (δίερ Ῥεὴ ΪερμυπηθὮ, 
Βαϊ ᾿ΙΔεπεβεα (με ἵνγο δηὰ ρᾶνε Ασῃβδῃ 8ἃ5 ἃ ἀδιιρῃίογ ἴῃ θδοῦ 

(456.--δ0. ΤῊ ε56 ᾿ὐεγέ 4:6 5οῖς οΓ Οαἰοῦ]. ὙὨΪ5 5 ΠΩ ΠΊ ΔΓ 
Ἰοοκβ Ὀδοϊκυψαγά, μοὶ ἑοσιναγὰ, οὔ, ν. "5", ἀμ ο]οβθβϑ (ῃς [15 οἵ ργε- 

Ἔχ ]Πς δ] ε  ἰε5 ἴῃ {πεῖν δηοίεηὶ Ποπηαβ ἴῃ {πὲ νἱεἰη ἐγ οἵ ΗδΡτοη. 

ΤῊΣ δος οἵ Ην ἐμι6 βγςί-δογη οὐ Εῤἧγαίμα]. ὙΠ6θα τπγογάϑ ἰπίγο- 

ἄυοε ἃ πεν ρδγδρταρῃ ρίνίηρ (πε (δε 65 οὗ ἴῃς ροκί-οχί]ς ρετοὰ 

(ϑεε ἄρονε νν. 1 “).--δποδαὶ {ι:6 7αΐμεν οἵ Κίν)αι -Ἰρατίηι, δΊ. 
ϑαίνια ἐδ:6 7ζαϊδιον οὐ Βεμεζονι, Ηαγερ ἐμὲ }αἰ μεν οΥ Βεἰμ- αάον]. 

ΤΒεβε ἴῆγεε, 5οη5 οἱ Ηυτγ, ἅγε εἰἴ ποῦ [6 ροβί- Ἔχ ῖς ἐουπάογβ οἵ ἴμ6 

ἴτε ἰοννπ5 τηθητοπεά, οΓ 8ἃη δἀορίίοηῃ οἵ ἴπΠ6 τερυϊεά ουπάεγϑ οἵ 
ἴδοϑ6 Ρ]δςεβ ὈῪ {πε ἰδίεγ (θα βει]εσθ. Ασοογάϊηρ ἴο Επ. 439 “- 

δαίνια ννὰ5. ἴῃς ρτεαί-ρτεαί- τη ξαίμεγ οἵ Ὀανία.--- Βεί- αἀε»} 
ΟἿΣ 705. 125), σσδάογ, 566 4..- 62. 45ὰ {6 σοης οὐ 5Ποδαὶ. .. 
τὐεγα ΚΦ ]α}», μα{ οὐἡὁΔῈ Μαπμαμ{!65}. ΤῊΪΒ ῥάββαρε ἴ5 αἰτευν 

οὔβουτα. Τα εἰπθπἀδίίοηβ δῖα ἀογίνοαὰ ἔγοιῃ ν. "" 4.--68. Τξ 

Π᾿γῆος απὰ 16 Ῥμμεῖος απὰ μι 5)ιμρπαθηδίος απὰ :6 Μ|Ίδμγα᾿ Π65]. 

Νοιμίην [υγίμεγ ἰβ Κπόννῃ οὗ {656 [Δ π}}}165 οὗ Κι τ] - οατίτα. Το 

οἱ Πᾶν! 45 πεύοαβϑ ψεῦα ΠἩσὶτε5 2 5. 2351 (ἢ. 1146; {πεὶγ σοηποοίίοῃ, 

Βονίενεγ, πᾶν Πᾶνα Ὀδεη ΜΙ ὙΔΙΠΓ 1 5. 30:1 (ΚΙο., 5π|.).---ἀπὰ 

[ρονι ἐμβόδε τὐοπὶ ζογικ 6 Ζον αἰλιέίες απὰ [[6 Εε)μα᾽ οἰ“165]. Ἐτοτὰ 

{πε88 [ἀΠ}}}165 ογ ἴῃ6 Μ|βαγαϊ(εβ δίοπε σάτα ἴπ6 ἱπῃδὈϊδηῖβ οἵ 

Ζοτδῃ (πιοά. δμγαΐ,, δΊ7 }Ρ. 111. Ρ. 158) 705. 19" Τὰ. 13". 5, εἴς,, 

ἃπὰ οἱ Ἐβῃΐα᾽ Ὁ] (πιοὰ. Ετλνα Ἀθὰγ ϑηγαλ, 5,7}. 11. Ρ. 25) 705. 
1553 104 Γ. 135, εἰς.---δ4ξ, ΤῊ 50ης οὐ δαϊνια] [ῃε μεδάϊηρ οὗ [8 
[ο]]οννίηρς ΡΙδοθ5 ἀῃα δηλ} 658. ΟἹ 541π|ᾶ οὕ. νν. 11- "ι,--)ν οἰορῥα- 
ἐμ{1651}Ν 6. 125, οἱ. 2 5. 23᾽52 Καὶ. 253, [ὴς ἱπῃα ]Π1Δη|5 οἵ ΝεΙοΡΒ8Ε, 



οϑ Ι: ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΞΣ 

ΕΖι. 23 Νε. 75, ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ νΊΠ]Πασὲ πθᾶσ ΒοίΒΙθἤθ, ἰἀοπεἰβοὰ τὶ. 
188 ταΐη ὕ»ε Τοδα ποτ οἵ Βείμ]εμεηὶ (ΟΊ. 111. Ρ. 52), ογ Ροβ- 
βίον Βεὶξ ΜΝ εν (ΒοΌ. Κο5. 11. Ρρ. τό δ, θυϊ 5ε6 Βαβὰ." ῥ. 124).-- 

Αἰ αγοι,»-δε.:}.-7ο᾽αὉ] ἂτι ἀπκηονη ῥἷδοο.--- ΗΠ αἱ} (6 Μαμαϊμδίος ἐπ 6 
Ζον 65]. (. ν.5. Οπδ δι] οἱ (μἷ5 οἰ μβεσγννῖίϑα ἀπκηονσι ἔαΠΆΪΥ 

ΒΡΘΙΏΒ (ο μᾶνε αὐγαὶ! δἱ Κι) ἢ-)εατίπὶ ἀπὰ (Π6 οἱμεγ δὲ Ζογδῃ.-- 

Απά {ανεἔῶδς οὐ διε Ξογῖδες ἱμμαδμέπρ. "αἶϑοε, Τὶ  αἰμέϊος, 5) εἰν α- 

ἐμεἶε5, διμοα 65]. ὙΠ6 τηβπίίοη οὗ ἴῃε βογίδεβ βῆονσϑ οἰβαῦὶγ (Πδὶ 

ψῸ μάνα ἃ ροϑβί- αὶ !ς ποῖΐοθ, βίηςα ἰδ ἰ5 ἀου δια} τυ βοῖ Ποῦ ἔδυ} 165 
οὗ ἴδεπὶ εχίβιεὰ βαγ]εσ. Ὅς Ἰοσαίίοη οἵ 7062 5 υπκηονῃ, ο΄. 
4᾽ “-.- [πα (δε ἰῆγεα δηλ} 165 [ογοπια τεσοριίβεα ἴῃγες αἰ ογεπί 
οἰα5565 οὗ τεϊϊ ρίοιιβ ἰυποιοηατίεβ, Ἡ σαπεηΐες αἰφμα γοδομαηες εἰ ἴπ 

Ἰαδογπασμς σΟΉΉΟΥαΤ65. ζβ ἐχρ  δἰῃβ βοπγδνῃδί βἰ τὶν, Ἔχοερί 
18αι {με δωοαῤαίίες τε ἴμοϑα ““ονεγθὰ᾽᾿ ψ ἢ ἃ ϑρίγιϊ οἵ ργορῃβου. 
Βε. [ο]]ον5 Ἡ, Ἔἐχοερί [μδὶ με τεραγὰϑ (ῃε ἢγβί 1455 8ἃ5 ζαῖο- Κβερϑῖβ 
(Αγαπι. ΣΠ -Ἤερ. 2). νε. (ρα. Ρρ. 3.9..) δῃά5 υπάευγίης 

[86 ἴλγεθ πᾶγηεβ ΠΡ ΓΤ. ἃ ἱεοβηΐοδὶ ἴεγπι ἔογ βδογεὰ πιυϑῖς, ΠΟ 

[86 Ηδίδομδ οὐ βδοσεὰ ἰγδαϊίοη, ἀπα ΠῚ τυ Βῖο ἢ μα σοηπεςί5, 

Το] ονίης Β6. δπὰ Ἐ, νἰ ΠῚ Ῥοοί (50 αἰδο Κὶ.). Βυ}} 
(ΕἸΨ8Β.5) ἀετίνεβ [μ6 ἰαϑὶ ὕνο ἤδπη65 ἔγτοπι ἀπκποόνῃ Ρααβ. Κα... 
ἰμίεγργείβ ἃ5 ἀεβδοθηάδηΐβ ἔγοτῃ ἴῃ6 ὑηκπον Τίγα, ϑῃθπιοὶ δηὰ 
ϑυςδῃ. Βη. ἢηά5 ἴοο οὔβουτε ἴο ἐχρ]δίη.-- -Τεσε αγε {πε Κεμέϊος 

τὐῆο σαν ἤγουν; Ηαηρμαίη ἡ ἐμ6 ζαΐον οὐ ἐμ6 κομδε οὐ Κεομαϑ)] δὰ 

Οὔϑουγε δἰδίειηεηϊ. ὙΠῸ ἘξεομδΟϊίεβ, [6. 35} 5-, ΡγοῦΔ Ὁ] Ὀεοδπια 

81) ἰπΐερσταὶ ρατί οὗ [με ροϑβί-εχ!]!ἶς 7ενν8, ἀπὰ δηλ ]ε5 οἵ βογῖθ65, 
ΡΕΓΠΔΡ5 ἴσοι ἐμεῖγ δηςσίεηί ἰογδὶν ἰο Ὑδηννθἢ (2 Κι. τοἱδ 1.), ΒΘ τῇ 
ἴο Βᾶνα θεδ τεοκοηβὰ 85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο (Π6πὶ δίοηρ τυ ῖ (ἢ {μεσ οἵ μοῦ 

σοππηροίίοη ἢ ϑαϊτηα. Τμδὶ ἴμ6 ἘδομδΌϊῖε5. νεγε 4150 Καοηϊίεβ 
(υ. τ 41 5... 159) 15 ποῖ ἱπηργοῦδθϊε. Απ ἱπάϊςαίίοῃ οὗ {Βεὶγ 

Ροβίἴοη ἰῃ ροβί- χη]! ς Γ[υἀαίϑηι τηᾶν Ὁ ϑεεῃ ἴῃ ἰμδ ἔδοϊ [Π8ἴ ομδ οὗ 
1μεὶγ παπῖρεγ, Μαὶο ἢ Ὀεῃ ΒΘΟΒΑΡ, γγᾶ5 ἴΠ6 ὀνεγβθοσ οἵ οῃβ οὗ 

ἴδε Τυάεδη ἀϊδίτὶοῖβ, Νὰ, 3... 

42. ἸΥΏΠ ὯΝ ΠΦῚΟ 521) ΠῚ ὯΜ ΜΠ ΥὯΣ »Φ᾽Ὸ "ΝΌΠ ἸΝ 209. 02}. 
ΤῊ Ϊ5 ἱεχὶ 18 ργο δ οοττυρί. ὦ [65 ἢ ἰηβίεδαὰ οὗ »Φ Ὁ ψδίο ΚΙ. 
ἴο]ονβ δπὰ βιγκοβ ουἵ .ὩΝ Ῥεΐογε 1γ2Π 85 ἃ σίοββ (Κονη., ΒΗ͂.). γὉ 

Το ]οννΐης ὉΝΌΠ ΤὭΔΥ Βανα δτίϑεη ἔγοιῃ ἴῃς ρτγοοοάϊησ γοθν νυ. 4 
(ἃ βἰγαϊϊατ οοπέυβίοη ἔγοτι [86 ργεϑεηῖ ἱεχὶ αρρεᾶγβ ἴῃ 9, ψιβετε ἴῃ ρἷδος οὗ 
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»ε, ἴδε ἰεχὶ μα8 ῬΌθ ὍΝ), δῃὰ πθ΄ ΠΊΔῪ δ ἃ ἰτδηβηιυϊοα αἰ ΟρτΑΡΕΥ 
οὗ Κγῦὺ ἢ 2. δά ἀεά. ὕπάεν (5 οοπ)εςοίυτγε (π6 οτ ίπδὶ ἰεχί 85 ἴδ 
88 οδῃ ὃς τεβίογοα νγὰβ Ἰγ2Π ᾿3ΝῚ ΩῪ 2 Ν ΜῊ ΥἹΣΣ .. .« ὈΝΌΠΑΝ ὮΝ 209 ))2. 
Α Βτβί-ογῃ στο οσουρίεα ρετῆδρβ ἄγβὲ ἰῃς αἰϑιγίοὶ οἵ Ζίρῃ, οἵ. 3π|8}} 
ἴονγῃ Ζίριι, δῃὰ ἰδίες Ηεῦτγοῃ, 15 ἃ ποῖ υπηδίυγαὶ βυρροβί(ίοῃ ἔγοπι 
18ε βίογυ οὗ (δὶεθ᾽5 τεϊαϊΐοη ἰο Ηεῦτγοι ρίνεῃ ἰπ 705. 145 5: 151), 1ἴ 15 

8130 ροβϑβίὶς ἴμδὲ γ»Φ᾽Ὸ [45 ζδ]]εη ουἱ Ὀείογε πθ΄ ᾿Ὠγουρῇ ἰἢς 5ϊπ|ῖ- 
Ἰατὶν οὗ παπηεβ.---ἀά, ὈΡΡ.] ο΄. ὈΡῚΡ᾽ 705. 15. ὙΠε ὑντο ΠδπΊεβ 8ΓΘ 
σμουϊ ἀουδὲ ἰἀεπιῖςα].---41. }ν.] ὧλ Γηρσὼμ, ο΄. 5 Σωγαρ, ννὩϊΐς ἢ, ἐνεα 

ἡξ οοττυρί, βυρροτγίβ: ρ ἷπ ἰῃς ἃ ἰοχί, βεῆοβ ΚΙ. 11 .---48. 15]. ΤὩς 

ΒΌ δ] θεῖ ΠΡΡῸ τεαυΐγεβ πγν, ΟὝβ. ὃ τ45ι.---49. νῷ πὉΓ}}] ἴο Ὀς τεδά 
ἣν γδ, βίποε ἣν [65 δἰσεδαυ Ὀεοπ πιοπίοηδὰ ἰπ ν. “7, δῃὰ ν. 4“ τηοβὲ 
ῬΓΟΔΟΪΥ ͵8 [18 ςοπεϊπυδίίοη, ἾἮΥε. 506.7.. Ρ. το, Κὶ.---δο. 13] ϑοῦλε Μ55., 

ᾧ, Ἢ 5), τεχυΐγεα βἰποα ϑενετῖαὶ 5οηβ οὗ ΕΓ ἃγὸ ἐπυπιεταῖοά.---δ1. ΜΝ" 9] 
5λ Σαλωμὼν».---δ2. ΠΝ] τελὰ πικὴ, Ὑδῖβ οοττοοϊίΐοη ἰ τιδάς δο- 

ςογαϊηρ ἰο 4", βίπος τἴῃς ἔοσγτημεσ 8 τηεδηΐηρ!εββ, 80 Κὶ.--- ΠΥ] ὈΠῸΣ 
δερογαΐπα ἴο ν. "4,---δδ, 32} ΟΥ. γ310ν. 

ΠΙ. 1.24. Τὸ ἀεδβοοηάδηίβ οὗ θανίά. 
1.9. Ῥαν 8 ομἱ!άγθῃ.-- -ΤῊε ϑουγοαβ οὗ 15 1ἰϑὶ ἃγὲ 2 5. 3". 

54 χφι, ἍΜΠΠ πὰ ἐχοθρίίοῃ οἵ Αηριοη, Αἀοηήη]αϊ, Αὐεαίονι, 

ϑοϊογιοη, δῃηὰ (6 ἀδυρῃίον Τανπαγ, ἰπ656 οὨ]άσοη ἅτ Κηονπι 

ΟὨΪΥ ὈΥ ᾶπλθ. ϑογα πᾶπι68 ἢᾶνε βυβεγεα ἰπ Οὐγ ρᾶββαρε [του ρῃ 

ἰγαῃβοσίριίοη. [Ιπϑιεδὰ οἱ δαμίεϊ ν. " ψἹ6 βΒῃου]ὰ γεδὰ δέίενσ 2 5. 3" 
Ο)ηεαὖ (υ. ἰ.)γ. Οἰβμεγννῖβα ἴπδ πᾶτηθβ οὗ ἴῃς βοὴ58 θογῃ ἰῃ Ηδθτγοη 
Ῥγεβθῃΐ 0 ναγίδίίοηβ. Οὐ ἴβοβε Ὀογῃ ἰῃ [εγυβα ει ἴΠ6 ΟὨΓΟΠΙΟΪοΓ 
εἶνεβ δλίν α () ὉΦ) ν. ", ἴον δλμαρρημα (ΩΦ) 2 5. 5", Εἰδῆ- 
ανιαὶ (»Φ 2.) ν. " ἴος Εἰέσημα (ΨῊΦΟ28) 140 2. 5. 55 ΨΕΙΟΩ 
8βου!ὰ Ὀς6 τεδά μεῖς (Βη., Κὶ.). ὙΠὲ ἱεχίυδὶ σοστυρίίοη ἴῃ {8 

Ἰδί(εγ οᾶϑ6 ᾽5 νεΓΥ ενϊάθηΐ, βίπος ΕἸ ἐδπαριαὶ Ἀρρδβᾶγβ 85 ἴῃς ἤδη οἱ ἃ 
80ῃ ἴῃ ν. " 2 5. 55, ΤῊ νοὸ πᾶπηε5 Εἰἐρλεῖοί (Ὁ 8555) ν. 5, πὰ 
Νοραβ (32) ν. ", ΜΏΪΟΝ ἀγα νδηϊτίπρ ἰῃ 2 5.,) ἢάνα οἰθαγὶν ὈΘΘῃ 
ἀενεϊοροὰ ἰῃ ἰγαηβογριίοη δηὰ βῃου]ὰ δε βίσιοῖ ἔγοπι ἴπε ἱεχὶ (ΚΙ.). 

Ιποίοδά οἱ ΕἸ᾽αδα᾽ (νη 51) (ν." 2 8. 5.9), (86 οτ ξίπα! ἔσὰε πᾶῦλα 
ΡΓΟΡΘΌΙΥ ψὰ8 Βα᾿ αἰαάα' (Δ), εἴνεη ἰπ 14’, {πε ομδηρε 
Βανίηρ Ὀθθῃ πηδάε ἰο ἀνοϊὰ {πε υϑε οὗ Βαδὶ (ΚΙὶ., Ὁτ. 7.5.). Βαίβ- 

εἰμέα (ὙΦ 2) ν-. ", ἰπδίεδὰ οἱ Βδίμ-ββεῦθα ("3 Γ2) 2 5., 1 Κ., 
8. ἃ Ῥδοπείὶς νατγίαιίοῃ υίβίηρ ἔγοπι {πε ϑἰ τι} γ βουπὰ οὗ 5 ὁλ 
Δπὰ Ἰ τῷ. ΤΠα Ἰεηρίῃ οὗ Πανία᾽ 5 τεῖΐζῃ ἱπ Ἠδτοη δηά οἵ μΐ ἰῃ 

7επιβαίεμι ἀγα ἰδ θη ἔγοπὶ 2 5. 5". 
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1. ἸΥΛ2Π2 τὐλ}] 2. 5. 35 ἸΥΏΠΣ Ὁ ὙΥΣ ὙΥδλν), τ Ἴ50] οὐ οοῦ- 
βιγυς(ίοη, 58:6 Ῥδν. 5γ5. ὃ 81 Ε. 3.-- 525] 2 5. ΥὙ22 5».---Ὡ Ὁ} 
τεδὰ ὑἢ ὦ "»σπ, ο΄. οἴμεγ ογάΐῃαὶβ νυ αγί. 2 5. 35 Βα5 ὙΦ ..-- Ὁ Ν))) 

ἃ σοττυριίοη οὗ 2νὉ5 οἵ 2 5. ψβεῖε (ὦ [88 Δαλονιὰ -- πνκῦτ, 50 δἶβο 
λει. μετε, Ὀυϊ Β Δαμνιηλ. ὙΠΕΞε νατίδιίοπβ ροίπι ἴο ἃ οοτγυρτίοη οὗ 2 ινῦ9 
ἱπίο τιν ἱπίο ὕνυν, 90 Κὶ. [Ιἢ ἕδνουγ οἵ 183 ἀγα ἴῃς δγγοῦβ οἵἨ ἰγϑῆϑ8- 
τηϊββίοη ἰῃ νν. "΄. (νυ. 5.). ὙἘε πᾶπὶε οἵ ἴμε βεοοηὰ 8οῃ οὗ Ὀανία 51}}} 

τεπιδίηβ ἀουδιέαυϊ, ποτγενετ, βίπος [6 παπια 2.νὉ9 ὁσοὺγβ πονμεγε ὄχοθρὶ 

π᾿ 2 5. 3) δπὰ Ὡινὺ Ἰοοὶβ κε ἃ αἰτορταρην, 866 ϑιεππίπρ, 0)8., τὶ. 
ΟὨΒΙΙΘΘΌ.--- νην) Ὁ] ὦ 5. Ὁ 92) ὕθν, Ὀὰ1 ὦ μετα ἀρτθὲβ σπῖτι ΟἩ.---ὦ. 
Ὁ Φ2ΝὉ] ὑνοηῖν Μ55. δηὰ 2 8. οπιῖς “.---8. ὕο) νὉ] 2 5. 3, ὅν 12, δυϊ ὦ 
ἴπετγε τοδὰ “κῦ, (ὦ μδ58 θδεη οογτγεςίςα ἔγοπι ἕξ οἵ 2 9.---ἼΣ ΦΝ] 2 5. 3) γῶν 
“π (Ὁ οοττεςῖοα ἔτοπι 2 5.--ᾷ. ὧν τῶ πΦΦ) 2 5. τοῦ γῶν πῦν ὦ 
ςοηῆκίεϑ8.--τδ. κου ΠΝ}] οΓ. 14’ “-- 2 5. 5:4. λ2}}}} ροΐηι τὴς τλδην 
Μ85. τυ), Οε8. ὃ 6ο,.---ἈΡῸ Ὁ] 1.4, 2 5. 51. χηργ', ζ΄. τ 5. τό9.--ῦῦ γ3"] 
οπς Μ5., Ἐ, 25. ττδπᾶ τ Κ. τ ον Γ2, ὦ Βηρσάβεε (υ. 5.).--ὃΘ. γοφδ ΚΝ] 
ἵνο Μμ55., 145, 2 5. 5} χηῶ--- (υ. 5.).-6. 7. ΠΩ οὐδ Ν}] ναπιίηρς ἴῃ Δ 8. 

(υ. 5.).--ϑ. γυϑκ] 147 γϑῦρον (υ. 5.).--τῆρ Ὁ] πιιβὲ ΡῈ τεδὰ πγῶν δέϊεγ 
βιυκίπρ ουἱ ΠΩ θοῦ (υ. 5.). 

10-14. Το 11πὸ οὗὐ ἀοβοθηΐ ἔγομι ϑοϊίοιηοῃ ἰο 7οβίδῃ. 
--ΎΠΒεϑε ἃῖὲ {μῈὲ Κίῃρβ οἵ 7υἀδῃ ψ}πῸ τείρπεά αἀυτίηρ (ΠΪβ 

Ρετοά. 
16-16. Ετοτι Τοβίδῃ ἴο 76 βοίϊδομίη.--1δ. 7ὴ6 σςοης οἵ .7ο- 

5α}}}. ὙΠῸ ἴουγ 50η58 ἃγὲ πχοηίἰοπθα Ὀδοδιιθα ἢ 7οϑίδῃ 1Π6 

ΤΕρυ ΑΓ βυιςοεββίοη ἔγοπὶ [Δ Π 6 Γ ἴο 5οη οἵ {πε Κίπρϑ οἵ ᾿ἀΔῃ σεαβεα. 

ὙΠΕΙΓ πᾶπη65 δηὰ ογάεγ οἵ ἐπυπιεγαϊίοη ργεϑεηὶ αἰ βου ἰε58. ΤΉγεα 

5008 οἱ [οϑἰδῇ ἅγε πγχεηιἰοπϑὰ ἰῃ 2 Κ. γγῇοβα Ὀἰγί ἢ νεγε ἴῃ {Π6 [ο]- 
Ἰονίης ογάογ: [6 μοϊακίηι, 2 Κ. 235; ΤἸεμοδῃδ2Ζ, 2 Κι. 23"; Ζεάεκίδῃ, 

2 Κ. 24:5, Ασςοογάϊηρ ἴο 76. 22: ΘΠ4]]} τ ννᾶ8 ΔΠοΙΠῈΓ ὩδπιῈ οἵ 

]7εθοαμαζ. ὙὍῆὲ ΟὨγοηίοϊεγ ἴπθη μᾶ5 εἰἴ ποῦ ρίνεῃ ομαμαθ ΔῈ 
οἰοσννῖβαε ἀρ κποντῃ οἰάθβὶ 5οη οἱ [οβίδῃ, ἀπ ἢα5 πηϑρίδοθά ἰῃ τε- 

βρεοῖ ἴο θίγῃ μαι, Ὧο μου! μὲ τεσογάεα 85 οἰάδγ ἤδη Ζεώδ- 

κα (ΒΔ απ ἀπ Ζεάεκίδῃ γεγα βοη8 οἵ {πε βϑᾶπηε πιοίμογ Ηδηιι- 

ἴα], 2 Κ. 23" 2415), οΥ Χζόομαπαη βἰδπβ ἴοσ «]ποαλαξ (85 ἃ σοργἶϑβὶ 

εἴτοσ, Κὶ.) δπὰ ϑλμαϊδωμ νν5 τεφαγάθα 85 51}}} ἃ ἀϊβεγεηΐ βοη.---16. 
Τῆς ςοης οἵ “ε)ιοϊα ἕν). Οἡ ἴῃς ραγαὶ σορς οὔ. 21.---σὐ δοοπΐα ῃ] 

76. 24' 29", ςα]]16ἀ 4150 (ὐοπίδῃ, 6. 225.- ν".37., [86 Κίηρ 76 Ποϊδομίη 
2 Κ. 2455,--.Ζεὐἀοκίαν μὶς 505} ἰβ οἴμασννίβα ὑπκηοντι; ΡγΟΡΔΟΪΥ 
ΔΠ ΕἸΓΟΓ, μανίης αγίβεη βεσαυϑθα Ζοάεκίδῃ βυςοεθάεα ἀροὴ ἴμ6 
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τἤγοης εἰ περμον 7εποϊδομίη (ς΄. ν. "5, 2 Καὶ. 24'". ὙὍΆε βίδίε- 
τηδηϊ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἔγοπι ἃ ρ᾽ οοβϑαΐογ. 

171-24. Το Βουδε οὗ Ῥανίἃ ἔσοτι [πο σαρον Υ ἴῃ ἴ86 11πὸ 
οὗ 7εδοίδομπίη.---17 ὅ. Απά {πὸ τος ο7 «]εοοπέαμ ἐμε οαῤῥένε 
Λε αἰ εἰ μὴ σοη απὰ Μαϊολίγαηι απὰ Ῥεάαΐακ απὸ 5μοη αξξαγ, 

εξανεέα, Ηοελαρια απὰ Νεάαδία!]. ὙΠ8εὲ δά͵θοιῖΐνε οαῤῥένε 
(ατϑὲν 13) μανίην ἰοβὲ [πε γί. νγὰβ ἴδΐζεη ἴῃ , Ἦ, ζ, αἰ5ο ΑΥ., 

ἘΝπι., 88 ἃ Ργορεσ ἤᾶῖηῆβ. [Ιὴ ἐμῷ ἴΐ πιακεβ ἃ ρατί οἵ ἴπε [ο]οννίης 

πᾶπηθ. Κις, [ΟΠ] οννεά Ὁγ βοπιε οἵ (Π6 οἱάδγ σοπηπηθηϊδίοσϑ, τα - 
ξατάοαὰ (με ᾿αϑὲ δἰχ 8ἃ5 80η58 οἱ 586 116], βίπος Ζεγυῦραθαὶ ν. "᾽ 

ΔΡΡΘΔ15 ἰῃ Ηζ. 1"- "3... οῇ αἱ. ἘΖτ. 3" εἰ αἰ. ἃ5 ᾿Ϊβ 5ο0ῃ, ἐ.6.,) σταῃάϑοῃ. 
Βυϊῖ τς σορυΐα Ρεΐοτε Μαὶομίγαπη βυρρεβίβ (Π6 πιϑι8] ἰπἰεγργείδιίοῃ, 
ἡ. 6., ἴῃδἱ 4}} οἵ [π6πὶ εγε 80η5 οἵ ΪΤεσοηΐδη. ([Ὧ᾽ ἰπίγτοάυςεβ ψὲς 

505 (2) δἰΐζο βδοβ. πϑηθ, οἰνίπς ἃ σοηίίπιιοι [᾿ἰης οἱ ἀεβοθηὶ 
ἔτοπι Τεοοηίδη, δηά ἰῃ ν. 1" Ῥεάδίδῃ '5. οπχι θὰ δπὰ Ζεγυρραθεὶ 

δηὰ ϑῃϊπιεὶ ἅτε πηδᾶς ἰῃ6 50η8 οἱ ἰδὲ ρῥτγεοεάϊδηνρ Νεάδθίδῃ. 
ΤὨ5 ἰαϑὶ 18 οἰθαυὶν στοης. ΟἱὨ μεθα 50η58 ποίμίπρς ἔυσί μεν 5 
Κποῦσθ ὑη1ε585 ϑλσμασσαῦ ἰ8 ἰάθηςςα! νυ ΘΠ ΒΡαΖΖαῦ “ἴΠ6 
Ρτΐμος οὗ 7υἀ δ᾽ (ΕΖγ. 15. ν). ὙΤῊΪΐβ ἰδ ῥγοόρδθὶς (τ΄. Μέεγεσ, 

Ἐπεί. “μά. ῬρΡ. 75 7., Ἀοιμβιείη, ἀἐς Οεμεαίορίε ἀες Κι. 7ο]αομῖη, 
Ρ. 29) (υ. ἐ.). Κοβίεγ τεραγάβ ϑμομαξζζαῦ 85 ἃ Βοϊίοῃ οἵ ἴῃς (ῃγοη- 

ἰο]ογ ἰῃ ογάδγ ἴο τηδῖκε οἵ ἴῃς Ῥεγβίδῃ οβῆςεγ δὴ [βγϑεὶ 6 (" έφάδν- 
σἰοϊϊμηρ Ιϑγαοῖὶσ, ῬΡ. 28 7. 40). Μεγεὶ τεραγάβ {πῸὸ αν αϊς 
ἀεβοθηΐ 88 τεᾶὶ]. Ἐοιμϑίείηῃ ἰάθη ῆε5 δλσμασσαῦ αἰ Ῥεάδίδῃ 
(οῥ. οἷ. Ῥρ. 2] 7.).--19. Τῆς ϑοης οΓ Ῥεάαίαῃ Ζεγμδδαδεὶ 
απὰ 5}εἸηιε 1). Ιῃ ἘΖτε. 3" " ς᾿ Νδ. 12: Ηξ. 1"- "3. 1.25... οἵ. Μῖ. τι 
1κΚ. 35, Ζεγμδδαδεὶ νἱο νγᾶ8 ἴῃς ῥγίπος οὗ ᾿υἀδῃ υπάεγ μοι (ΠῈ 
7ενν5 τεϊυγηθά ἔγοπι ΒδΌν]οη 5 οδ]]οὰ (ἢε βοη οἱ ϑῃεδ τοὶ. ΤῊΪΐ5 
4150 ἰβ [με τεδαϊηρ οἱ ὥβ᾽, 8] αἰ μίεὶ ἑδκίηψ {με ρίαςε οἱ Ῥεάαίδῃ. 
ΩΡ α5ο οπιῖί5 ϑεἰπηεὶ. Τῆς ἀ5ι8] ἐχρίδηδιίομ, πονγενεσ, μ85 Ῥθθ 

1 Ρεάδίδῃ νγᾶϑ Ζεγυ Δ Ρ6}᾽5 ταδὶ] (δῖ μεσ, θὰ ϑυςοεοάϊηρ 5} 64] ἰε], 
οὗ ΟΠ ΠΟ 5005 8.6 τηδηιϊοηδὰ, 85 ἴῃς πεδά οἵ ἴῃς [ἀγα ]γ οἱ Πανίὰ 

οὐ ]υάδῃ, ΖεγῦΡαθ6] νὰβ οδ] δά ἢΐ5 βοη. ΟἱἨ ϑμίπιεϊ ποίησ 
ἰυσίμεῦ 8 Κπόονῃ.---Απά 6 ΣΟ, 5 Ὲ οὐ Ζεγμδδαδεῖ: Μεεμμίϊαπι (σ. 

5.) απὰ Ηαπαπίανς απᾶὰ Μεϊοηε ἐμεὶγ οἱσίον] οἰ μεσνγῖϑε υπ- 

Κπονι; ἴα υητιβι18] πιεηϊοη οἱ {πε ἀδιιρηϊεγ ϑμ6]οπλἢ 5ῃοννβ 
Εἶτ μεν ἃ ταδγκθα ρεγβοῃδὶ τ οἵ ἴῃς ἔουπάεγ οἵ ἃ [Δπ|}]γ.---20. 45ά 
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Ἡαελδα, ἵ απὰ ΟΠ] 1 απὰ Βεγεολίακ απὰ Ηαϑαάίαϊ ἵ, 7πμ5μαὃ- 
μεδοά  βυεὴ ἃτὲ αἷ5ὸ οἰ μεγννῖϑα θη γε γ ὑπκηονα. [{ 5 ποῖ 
ενϊάθηὶ ΨΥ ἴμεθῈ βοη8 5μουὰ πᾶνε Ῥθεεη δπυπηοσγαίθα ἃ5 ἄνε; 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ {ΠΥ ψψεγα ΟὨ]Πάσεη οὗ οὔθ πποῖμοσ οὐ θοΐῃ ἱπ Ραὶ- 

Θϑίίῃς δἰζεγ {πῸὸ τεΐυσῃ (Β6.) (ϑεε ἰεχὶ. Ὡ.). Ὑπὲ πᾶπιθ5 οἱ 
ΖευυθΡαθ6}᾽5 ομ!άγεη μάνα θθαη {μουρῃϊς ἴο Ἔχργαθθ (6 Πορεβ 
οἵ Ιβγδθὶ δὲ ἰμαὶ {ἰπ|ὲ, Με μίαηι τλεαηΐῃρς “ Ἐδοοτηρβηβεα," 
ς΄. 15. 42; Ηαπαρμίαϊ, ““ὙΔΏΆΜΕΝ 8. ρτδοίουβ᾽᾽; δλμείονημ, 

“Ῥεδσε"; Ηακδα, ““(οπδίἀογαιίοη"; Ολεὶ, “Ὑεηῖ," ἡ. ε., 

“ΟΠ ρς ρῥίαςε οἱ Ὑδῆνθ!᾽"; Βεγεο αι, ““ὙΔΉΏΘὮ ὈΪ]εβθ65᾽"; 

ΗαΞαάΐανι, “ὙΔΆΜΕὮ ἰ5 Κη"; ϑπσπαδ- 6564, “ἘἸΠΔ 655 τεϊ 5 

(Βε.).---21. Απά {3:6 Ξοη οἵἹὁἨ Ἡαπαηπίαϊ Ρεϊαῤέαϊε απὰ . ες α᾽ ἸαἈ}], οᾺ 
δὸρμ ἴου σοηξ, οἵ. 2,-τ-ἰἦδ 5δοη5 οἵΓἨ Κερῤμαϊαΐ, ἐμὸ δοης οὔ ἄγπαη, ἐδ 

βοῆς 90 Ὁδϑαάΐαϊι, ἐδ Ξοηις οἵἹἨ 5 ιεοαπία!!]. ΤῊΪ5 [151 μ5 θδθδῃ ἰηΐοτ- 
Ῥτγεῖϊεά ἴῃ ἵνο νᾶγϑ. (1) Ηαπαπίαΐ, νιὰ8 ἴῃς (δῖ πεσ οἵ 5'χ 505 
Ὀεΐοτε ἔουγ οὗ ψΠποπὶ σοη5 8 ψτί(εη Ὀδοᾶυθε ἵπεῪ ΨΜΈΓΕ 

ἰουμάετϑβ οἱ αἰβιίησυϊϑηεα [δηλ] 165 οὗ ὑπὸ {ἰπλ6 οὗ ἰμ6 ντίτοῦ (Βε.). 

(2) τοπι ςορς οἵ Κερπαΐαΐϊ ἴο ἴμε ἐπὰ οἵ [πε σῃμδρίεσ [5 ἃ ρεηθδίορ- 

ἴο8] ἐγαρπγεηΐ γαργεβθητηρ Ὀγάπο 65 οὗ (πε [Δ ΠΉ]}ν οὗ Πανὶ, νο56 

οοῃπροίίοη ψ ἢ ΖΕγαΡΑΡ 6] ννὰ5 ὑπδϑοογίδί 80} ]ε (Κα., Μον. ρΡ. 

320). [πϑβίεδὰ οἱ "8 ὦ, Ἦ, (Ὁ πᾶνε 22 ““ιἰβ ϑοῃ᾽ δπά ἴῃε νεῦβε 

τεδάβ 4πὦῶ {6 δοηὶ οὐ Ἡαπαπίαϊ τυας Ῥεϊαίϊίαϊ απὰ .) ἐςμίαϊε ᾿ιἷδ δοη, 

απά Αγπαη πῖς 5οη, απά Οδαάίαΐ; δ 5οη, απά ϑ)μοζαπίαϊ ἢὴδ 505. 

ΤὨΙ5 8 ῥγείοττεα Ὁγ Βη., ΚΙ., Κυδπεη, Εὐρὶ. Ρρ. 114 7. εἰ αἱ. 

δηα Ὀτίηρβ {με ἀεβοεπάδηίβ οἵ Πανὶ ά, ἱποϊυάϊηρ ἴῃο56 οὗ νν.".ἅ", 

ἴο εἴδθνθῃ ψεπογαίϊοῃϑ αἰΐεγ Ζεγυῦθαθοεὶ, πὰ μι, ἴΐ τηᾶν ψῈ]]} 

6 δϑϑυμηβά, ἰο (886 {ἰπ|6 οἱ [π6 ΟὨγοηίοϊεγ (νυ. Ἰπίτο. ΡΡ. καὶ 1).- 

22-24. Οἱ {πε ρδσϑοῃβ βοσε πδηηθα ποϊβίηρ [τί μογ ἰ5 πόση. [πῃ 
ν. 3 186 50η5 οὗ ϑ5μειηδίδῃ ἃγα δπυτηθγαίθα ἃ5 ϑἰχ. ϑίῃσθ ΟἿΪΥ 

ἔνε ἃγὲ ρίνεῃ, ἃ πᾶτηθ [85 εἰΐμεγ [4] }6 ἢ ἴτοπι (με ἰεχῖ, οσ να 

5Βῃου ά οὔἱὶ απ ἐδ δος οὐ ϑμορπαΐαΐι ἀπὰ τεδὰ απὰ Παἠμεῖ (υ. 1.). 

Νοπε οἵ ἴμῈ πᾶπιεβ βοῖὲ ρίνεῃ ἃ5 ἀδβοεπάδηϊβ οἵ Ζεσαρραθεὶ 
ΔΡΡΕΘΔΓ ἴῃ [86 γεπθδίορίεβ οὐ (Ὁ γῖϑὲ τεοοσάθα ἰῃ Μί. 1" δ:ὄ 1.1. 

3353 1. ϑοπὶδ μάνα ἱβουρῃΐ ἰο ἰάθη ΠΥ οὐ σοηπθοῖ Παξμδἦ, ΜΒ 

{πε ομὲ σεσογάβα ἴῃ ΕΖγ. 85, ΚΙ. μοὶ ἀ5 [πὶ ἢ [8 5. [86 σᾶβ8 
Πα ἴθ 16 5οὴ οἱ ϑῃδοδηΐδῃ δηά, 85 τηθηπιϊοπθά, αρμά {6 5ϑοης οἵ 

δλεριαίαΐ, 5Βδουϊὰ ὈῈ βίγυοκ οαὐἱ. ΤΒεδη σπὰ ἐλὲ δοης αἱ ἰῃε Ὀερίῃ- 
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πίηρ οὗ ἴῃ νεῦβε ἰ5 σοιτεοῖ δῃὰ [πε Ππυπηροῦ οἷχ 15 δοσουῃίαα ἴογ. 

Το πδῖὴβ αιδ, Ὠοσενεῦ, 15 ποῖ ἰμέγοαμπεπί (Να. 3:5 τοῦ 125). 

11-24. Ἐοιμπίείῃ ἴῃ Ηΐ5 βοσλενσμαῖ ἔδηςΐ αι] τηοπορταρ οἡ {με868 νεσβεβ 
(ΟΡ. οἷξ. 5.) Ῥτεβθηῖβ ἴμε ξο]ονσίης: [πῶ νν. 17 {- τεδὰ Ὅν δηὰ οὐδέ 1)2 

δἱ εηὰ οἵ ν. "7, δησαϊεὶ ἀπὰ Μαϊολέγανε πσοτα θοση Ὀεΐοτε [εμοϊδομίπ 

ν85 ταϊεδϑδθὰ Ὁγ Ενὶ]- Μεγοάδομ δηὰ ψεγε ργορδῦὶΥ ρὰΐ ἴο ἀεδίῃ ὉΥ 
Νευςμδάτγεζζασ, ἴῃ νἵενν οὗ {πε γε] ουβ ομαγαςῖεσ οὗ τῆς 7 ετγϑ, ἰμδὶ (πα 

Ἰἷπε οὗ θανὶα ταϊρῃὶ ὈῈ ςἈ ἢ] ]ε5β5. Ὅς πᾶπὶς ϑλφαϊέοῖ, “1 μανε δϑκεὰ οὗ 
Οοά," ννᾶβ ίνεη θεσδιβε (ῃς ἔδί μετ μδὰ ργαγεά ἴοσ ἃ ϑοῆ, δηὰ [δε παπς 
Μαϊομιένανε, " ΜῪ Κίηρ 15 ἐχδιἱθὰ,᾽" Ὀεοδυβε ἱΐ τνγὰ8 οὗ ἀουδ]ςε πηεδηΐηζ, 
8 Ῥοβϑβίθ]ς ἐχργεββίοη οὗ δἰϊερίδηςε ἰο πε Βαδγ])οηίδη Κίπρ οἵ οὗ ἔγυβὶ ἷπ 
Ὑδανεἢ τἴμῈ Κίησ. ῥεδαίαῆ διὰ ἴῃς οἴμεγ βοὴβ ψγεσε θογῃ δέϊεν ἐμεῖγ 
δῖ μετ᾿ 5 ἀεἰϊϊνεγαθςθ. ΤὨΐβ ἰβ γενεαὶ ἰπ {πὲ τηεδηΐης οἱ Ῥεδαΐαλ, 

“ὙΔΏν ΕΒ μαίῃ τεἀβεπιθά,᾽" ἀπά οὗ 16 οἴμεῦ οοπιρουπάβ οἵ Ὑδηνεῇ, 

ΨΙΟΒ ἅτε βἰπλ]ατ ἐχργεββίοηβ οὗ Βορς δπὰ ἔγυϑὶ. δλμεπαξσαγ ου ἴῃς οἴμεγ 
Βδηά 15 ποὶ ἴπε πᾶπιε οὗ δποίμες βοη, Ὀυϊ ἴπεῈὶ Βαδυϊοπίδη πᾶπια οὗ 
Ῥεάαϊδῃ Μ᾿ ὩΪΟἢ γεαρραδτβ ἴῃ ἴπε ΘΒ βῃΡαζζαγ οἵ ΕΖγ. τ. δμεσἤδασξαν δηὰ 
Ῥεάαΐαμ ἃτε ἴπε βᾶτης ρεζβοῦ. Ὅδε οοττεοίῃεββ οὗ Ῥεάβδίδῃ᾽ 5 ἐδ: μβεγποοὰ 
οὗ Ζενμδδαδεὶῖ (ν. 13) 15 τηαἰ πα πο. Ζεγυ θα θα ̓  5 πᾶπιε ἵἱπι }}1ε8 ῃΐ5 Ὀἰτί ἢ 

ἴῃ Βαδγυίοη, με ἢ15 Ὀγοίμεῦ δλέροίτε σμενιαίαλρ “ ὙΔΌΆΜΕΙ Βδῖἢ μετὰ "ἢ 
νὰ5 Ὀοτη ἴῃ Ῥα]θβίϊπθ. Αἱ {πὲ Ὀερίπηΐπς οὗ ν. 39 τεδὰ ὈΦῸ 5,2 (νυ. 530 
5.) δπὰ τενΐβε ἴῃς παπιε5 γεδαΐηρ πλϑτῖῃ “Ὑ ΔΉ ΘΙ οοηϑίάογβ,᾽" ἰπβίεδα οὗ 

πλφπ (υ. 5.), δῃά ὕποὴπν (ὈΝγπ)) “ὙΔΗ ΜΕΝ οαυ5ε5 ἴο ᾿ΐνς,᾽" ἰπβιεδὰ οἵ ὕπιν 

(υ. 5.) δπὰ ποῦν “Ὑδηνεῃ Ὀτίηρβ αυϊεΐπε55," ἰπβϑίεδα οὗ “Ὅπ 2ΦὉ" 

(.. 5.)». ΝΜ. πὶ Ξῃου!α τοδὰ γΣΦῪ . .. ΠΟ ΠΆΦ πυϑῦρ ΠΥ Ὡ5}, [86 

γεγβα τη θη οηΐης ΟὨΪΥ ἴΠε 5οη5 οὗ Ηδπδηΐδῃ, "3 θείης τερεδίεὰ [πγουρῃ 
Τοοργὶβὶ εττοῦ. [ηβίεδα οὗ ΣΝ τεδὰ πον. [Ιἢ ν. 33 εἰϊπυϊπδίς ΠΡῸΦ .)2} 

85 σοργἶβι εἰτοσ πὰ γεδὰ Φίσπι. ὅν" ἰ5 δῃ δαυϊνα!εηΐ ἔοτ ὉΝ2)" δηὰ ἴῃ 
Ῥίδος οὗ (8ε υπεχαπιρίθα ΠΥ τεϑὰ τιν} ἂπὰ ἰηβίεδα οὐ ὕνΨ) τεδὰ 
ΠΡ). Ιπ ν. 3 τεδὰ .)21 ἱπβίεδα οὗ 12. ΤΏΘ τεπιαί πίῃς πᾶπλεβ οὗ {86 

βεοιίοη, ἴῃ νν. 5: ΔΓ6 ΠΟΥΓΕΟΙΪΥ ἰγαηϑπι θα ἀπὰ ζ0]} οὗ πηεαπίησ. [πη 
ΨηῦΝ “πιο Ὑδηννεἢ ἀγα πιῖπε εγεβ᾽" ἰ8β ἃ οοπίεββίοῃ δηά ῥγαγεγ οὗ 

{ππ5ῖ ἰῃ Ὑδην ἢ ἔοτ (με ἔυ] ]πλοηΐ οὗ ρσγοπιβεα ἀεἸνεγαηςς ἔγτοτα ργεβεηὶ 
Βυμλ)ἱαιίοη. 

17. "ὋΝ] τεδὰ Ὅν, 1π6 ῥγεσθάϊης νογὰ επάϊης ἰη ἢ 885 οδυβεὰ (6 
1οβ5 οὗ (δες δγί.---18. ἼΣΝ)ΦῚ] 85 θεεη ἰἀεπε θεὰ τὴ Ἴσϑονφ οἱ ΕΖτ. τ 
(υ. 5.). Α.ὄςοπιρᾶτίϑοη οὗ ἴπ6ὸ Οτεεῖκς Μ55. οὗ τ Εβά. δ'' δῃὰ 2 Εϑά. 18 

8ῆονβ {παὶ Σαναβασσαρος ν“͵ἃ3ϑ ἴῃ οτἰίπαὶ ἔογιηι ἴῃ Φ οὗ ἘΖζι., μεῆςβ 

ἜΣ ΦΦ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ τεδὰ ὝΣ2)Φ οὐ ρία } γ.--- ΡΟ Φν] 15. εἰἴπεῦ δορτγενϊδίοα 
ἔτοτα “τ, οἵ ἃ ἰεχίυδὶ εττοσ (ΒΏ8.).---19. ποτο] ὥδα Ἐ το μββ. ὑμγῦνν 
ΤΟΔΥ Ὀδ ἃ οοττεοιίοη ἔτομι Ηρ. οὐ Ἐζγ. (υ. 5.), εἰ μβεῦ ΟΥ̓ ἴῃς οτἱρίπαὶ 
ἱγδηβίδίοσ οἵ ὈΥ ἃ ἰδίεσ βογῖίδε. Ῥοββίθ)υ βϑοπιθί ίης 845 {4]1δὴ ἔγοπι ἴπ6 



1ΙΟ4 ; 1 ΘΗΒΟΝΙΟΙΕΒ 

ἰεχὶ αἴϊεγ πντρ.-12}} τεδὰ σὰ ϑοπις Μ55., ῷ, (Ὁ, .),21, δὸ Καυ., Κὶ., Βη. 

-20. δίηοε βενεῃ 30η5 ἃπα οπς ἀδυρῆίες ἀγε ἱηοοηῃβίβίεηι τ τῃς οἷοσ- 
ἰπῷ ποτὰ ΦΌπ, Βη. τεμαγὰβ (ἷ5. νεῖβεὲ ἃ8 ἃ ἰδίεγ ἱπίεγροϊαίίοη. ΚΙ. 
ϑυρρεβίβ ἴῃ: ἰπϑεγίίοη οὗ ὈγϑὉ .)3}0 δἱ (πε Βερὶππίπρ (ΒΗ͂.., 30 αἰϑο Κοίῃ- 
βἰεΐη, ορ. οὐἑ.).----21. 120} ϑοπὶθ μ55., , ὦ, ὦ, .)2ν--.}2] ὦ, ἘΞ, (9) ἔουγ 
Ὀχπιεβ. Ὁ2 Ὃ ῸΣ δἱ {πὲ επὰ (νυ. 5.).---22. ν)5Φ ν)2}] ΠΊΔῪ Ὅς ΔῊ ΕἾΤΟΓ ἴοτγ 
"Ὁ 132ν, 80 ῷ, Ἡ, Θ' (ὑυϊ συ. 5.).--28. 12}] τεδὰ υἱτ βοπὶα μ58., ῷ, ὗ, 
221.---ά. 20} 1] Οτ. γογτῦ, ὥλ Ὠδονια (50 ὥ ἰπ 5" ο᾽), Ἐ Οἀμῖα-- 

ὙΠ. 

ΙΝ. 1-23. Ἑταριιθηΐαγυ ροηθδ]ορίθβ οὗ ἔῃ 1]}168 οὗ Τά 88. 
Τῆς πηεδηΐης, ἀδία, δηὰ ςοπηεοϊίοη οἵ {με5ὲ ψερεβδιορίοδὶ ποίϊοεϑ ἃγα 

ΝΕ 1 ποῖ οηιἰγεὶγ οὔβουγαε. ὙΠΕΥῪ ἰοοῖ δἰτηοϑὶ {κε ἃ ραϊπογίης οἱ γεπελ- 

Ἰοχίςαὶ ρεῦθ]εβ γο δὰ ἰορείμεγ ἔγοπι νατγίουβ αυδτγίετβ, Ἴοηϑβί βίης οὗ 
οἰάεγ δηὰ γουηρεγ ρᾶτγίβ {παῖ τὲ Κερὶ ἰοζεῖμοσ ΟΠ] ὈῪ ἴῃ σοπηπιοη οοη- 
πεοΐοη τ {πε ἰτῖρε οὗ Τ᾿ υάΔῃ (Ζος.). ϑενεγαὶ οὗ ἴπε ἰεδαϊηρ “ἐαῖ μετα 

ἃτε (δ]εἰηἰίεβ, {.6., ϑῃοῦδὶ, ἤυτ, Αβῆμυγ, μευ, ΚεπδΖζ, ΟἰΒηΐεὶ, δὰ 

(]ερ. Ηδηςε (ἢ 1815 γαργεϑεηΐ πηθπρεῖβ οὗ {Πδὶ οἶδη, δῃὰ (δὶεὺ 
βΒῃου]ά θὲ βυι διε ϊυϊοα ἔοτ Οϑγπιὶ ἰπ ν.: (νε., ΚΙ., Ζος.). με μεῦ ἴδς 

ὭΔΙΉΘ5 8ηἀ ταΪδἰϊοηϑῃῖρ5 γεῆσςϊ ρῥγε-εχ. σοηαἰοηβ οὐ ροβί-εχ. 5 ἀἰβῆουϊε 
ἴο ἀείεττηίηθ. ΚΙ. ἰπ 58ΒΟΤ. τερατάεὰ {πε ραββαρε, ψυἱὰ ἴῃς ἐχοερ- 
ἄοη οὗ ν. ' δηὰ ἃ ἔεν ρἤγαϑεβ, 858 ἴγοτῃ ἴῃς οἱάδγ βουγςαβ οὗ (ἢ. δοπς 

ἸΏ 259-28. 45:6. 41.4.,. 6.5 νίενν 8 β' τη, μὲ ἴῃ [86 πιαΐῃ ῥγε-Ἔχ. 
ςοπάϊτξοηβ δγὲ γεβεοϊθά. Βα. μεϊά, οἡ ἴῃς οἴμον βδαηά, ἔτοτῃ ἴῃε πηιεπίίοη. 

οὗ ἃ πυπθεγ οὗ ἴῃς πδπιε5 ἴῃ ἴῃς ἢἰβίογυ ρίνεη ἴῃ ΕΖι. δῃὰ Νε., παῖ ννε 
Βᾶνε 8 οἰδϑϑιβοβίϊοῃ οὗ ἴῃς ἰγἷρε οὗ Πυἀδῇῃ δου! ππδάς ἵπ (δε {ἰπιὸ 
Βείνεθη ΖεγῦθΑΡε] δηὰ ἘζΖια, 50 {πὶ ἴπεϑεὲ δρράγεηιὶγ Ὁγοόκοη δηὰ 

ἱποομογεηῖ ψεηδδιορίεβ νεγε ρῥἰδίη ἴο ἴπΠε τεδάοιβ οὗ ἴῃς {ἰπιὲ οὗ (δε 

Ομιτγοηΐςϊεσ. Μεγεσ αἷϑο δπηάἀ5 ἰπ ἴῃς ραβϑβᾶρε ἃ τεβεοίίοη οὗ [π6 βϑᾶσηθ 
οοπαϊιίοπβ απ ἴπΠς ΔΙΌ 1658 μδα 5ειεἀ τνεβιναγὰ ἰη Γ υὐδῃ (Εησίε- 
μμπᾷ, Ῥ. τ64). Βη. Βπά5 αἷϑὸ ροϑβί-εχὶ]ς σοῃαϊτοηβ (Κορε. Ρ. 13). ΚΙ. 

ἴῃ Κονι. δαορίβ [5 νίονν. 

1. Ιπἰγοάυοίίοῃ.---ΤῊε 5οης οἵ ὕμάανι; Ῥεγεζ, Πσζγοη, Οαἰον, 
Πν, δμοδαϊ]. ὮΦ απὰ 411 ντββ. αν Οαγημὶ ("8 2), θαϊ οἰδαΥγ 

ἔγοπιλ 2". "- "" δ ψγ6 δῃουὰ τεδὰ (α]εὺ (ς., ΚΙ., Ζοε., Βη.) (ρεῖ- 

Βαρϑ οτί ρίπαι!!ν "392 βαβί!γ ἰγαηδπιαεά ἱπίο "2 Ἴ, Γ΄. 2 "3129). 
Αρεοογάϊηρ ἴο 25. "" 15.“ 86 [ῃ656 50η5 οἱ Τυἀδῃ ἅτε ποῖ σο-ογαϊηδίε, 

Ὀυϊ δἴζεγ {μ6 δηδίορυ οἱ 1', ἃ ᾿'πε οἵ ἀδβοεπί. ὙΠεὲ (γεαϊπηθηΐ, μονν- 
Ἔνογ, ἰῃ (Π6 [ο]οννίησ νν. βυρρεϑβίβ ςο-ογαϊηδίε 50ὴ5 οἵ ΨΒοπὶ {86 

γουπρεβί, σλοδαὶ, ἰ5 ςοηϑἀεγεα Βτϑί, ν.", {πθπ (μὲ ποχὶ οἱάθγ, πων, 

γν. "19. δΔηὰ {[Π6η (86 ποχί, (αἰοὺ, νν...", Ναχὶ μου] ἔοϊ]ονν 50ῃ 8 



ΙΝ. 1-23.} ΟΕΝΕΑΙΟΟΙΕΒ ΟΕ ΤΌΘΑΗ τος 

οἱ Ηεζγοῃ δηὰ οἵ Ρεστεζ. 76 5οῆς οὔ ϑμοίαλᾳ νν."" τρῶν {Πεῃ 
ΡῈ τοραγάβὰ 85 8ῃ δρρεπαϊχ. 

Βη. δηάϑ ἴῃ ν. 19 εἰϊ μεῖ ἃ ἰγαρτηςθηΐ οὗ ἴῃς 1ἴπ6 οἵ Ηδζγοῃ δηά ἴῃ νυν. 

11-89 [ῃς Ἰης οὗ ῬετεΖ; ογ [οἰ]οννίης 25 (45 (ῃς ἰεχὶ βἰδηα5}}) ψβεγε ΑϑθμυΣ 

ἷβ. ἃ βοη οὗ Ηεζτοη, ἴῃς Ἰΐης οὗ Ηυτ Βανίης Ὀδδη σοϑιγιοϊεα ἰο νν. 8“ δπὰ 
ταὶ οὗ Ηεζγοη ᾿πγουρῃ Αβμμυγ ἀρρεδτγίης ἴῃ 25 -Ὁ 45:10. ἢς τεραγάβ {πε86 

νεῦβο9 (25 ἜΞ 45:10) ἃ5 1Πε οτγὶ σίπδὶ ΗδζΖγοη |ϊϑὶ οὗ ς. 4, μος ἢ οὐ κί πΑ 

βίοοα δἔίεσ ἴῃς (δὶεὺ ἰ1σῖ, νν. 11-4, δηὰ ἢ οὶ 8 αἰϑο Τλθ 5ο»ις οὔ Ῥεγεξ 

τὐεγα 7εμα]εἰεὶ απὰ Εξγαΐ ἴο πᾶνε δ] ] θη ουἱ Ὀεΐογε νν. 154-20. αηὰ τυ δ 

που]Ἱὰ Ὀτίης ἐνεγγίπΐης ἱπίο οσάεσ. ΚΙ. δάορίβ Ἔββϑθηιδ}γ (15 βεοοπὰ 
δἰϊεσηδῖῖνε. Βοίῃ Βῃ. δηὰ ΚΙ. τεραγὰ ἰῃς βοῃβ οὗ 5ῃείδῃ, νν..3, 85 8 

Ἰδίογ δά ἀϊιίοη. 

2-10. ϑο:8 οὗ ὅ8οδαὶ δπά Ηυτ.--2. 45ἃὲ Κεαία! 42:6 505 οἵ 
ϑλοδα]]. (ΟἿ. 25, Κοαίαΐ 5. ἃ ἴδυλν πᾶπὶα διηοης ἴμοβα ῈΟ 
τοῖσι ἩΠ Ζεγυρθάαθεὶ, ἘΖγ. 247 Να. γ85.--ἷἶθπαμα!) 8. ἃ ἴτε- 

αυεηῖ Ιονίϊα πᾶς (65. 32 (6. 4). 2210 1. 245. ἃ (ἢ, 34:3} {).-- 
Αμμριαὶ  απὰ Ταμαά Τ] επιίγεϊγ οὔβουσα. [ηϑίεδα οἱ Α'ὶ ψηηιαὲ 
6 58ου ἃ ργοῦδοϊν τεδὰ αἴΐοσ ᾧ 4 κἱριαὶ (αταγ, ΗΙ ΡΝ. Ρ. 279), 

εβρεοίδιγ ἰΐ ἃ σοπιρουπά οἵ ΠΥ, βίποβ 4}} οἴεὺ ὑγορεῖ Πδιη65 

ΜΠ ἢ ἀγα σοι ρου 5 ἃγε 5ρε]]εά (Πι.5 (566 [ἰδὲ ὑπάοῦ ΠΝ, Β08Β.). 

πΤΉοσς γε {ανηέες οΥ {16 Ζον᾿ αἰλιή!ο5]. ΟΥ̓. 2:5, ψεγα Ζοται]ε- 
ἦμ65 τὸ σοῃποοίοα ψῖτ ἔδγ 65. οἱ Κι γί δι ῃ-)δαγπὶ ἡ ΒοβῈ [Δι Π 6 Ὁ 
νὰ398 ὅμορα]. Ζοσδῆ, πηθηϊοηθα ἰῃ Ναᾳ. 11", γᾶς ἃ σεϑίάἀθησε οἵ 

Ροβί-εχῖ!ς 7εν5, δηὰ βεηςε οὗ ἱπίεγεδὶ ἴο {πὸ (ῃγοηίοϊθσ. ΚΙ. 
(580Τ.) τεραγάϑβ ν."» 85 ἔγοπιὶ ἃ ἰδίεγ μαπά ἱμᾶῃ ν.".- 8. 4πά 
ἐλιόσε αγό ἐδ σοης οΓἹ ΤΠ μν Ἐ 7}αἱον οὐ ᾿Εἰαηι]. Ὧᾷ 5 ταβαπίῃηρ!6ββ. 

ΤΙ ΐβ τεϑιογαϊίοη ἰ8 (π6 στηοβί ρ᾽διιβίθ]α (υ. ἐ.). 'Ἔίανη ἰβ οὔβουγε. 

δίπος Ηυγ ἄρρεᾶδῖβ ἴῃ ν. " 85 {πε [ουπάεγ οἵ Βείβ!εμεπι, μὰ ταϊρῃὶ 

ςοποϊυάε (Δἀορίίηρ [με τεδάϊηρ ἀῦονο) [μδΐ ν. " τεΐεγβ ἴο [86 ροβί- 
Ἔχί!ς Ἰος 4] 165 οἱ ἰῃῈ (δε ἰϊε5 δηὰ ἰάθη Εἰδπὶ ἢ ἴΠ6 οπα 
πρᾶσ Βεί εμέ (2 (Β. 115) πιοά. Α4͵π Αὐΐαηι (ΒΏ.) (Εἰαπι, 1)8.). 
Βαυὶ υεεγέ οὶ ἀπὰ Οεάον, (με πᾶπιθβ οἵ ἰονῃβ οἵ βουΐβογῃ [υάδῃ 

(7ο8. 155.-6), Βυρρεβι {παὶ οὐγ τεσοχγά ἰ5 οἵ ρσε-οχῖ]!ς σοπαϊοπ5 δηὰ 

Εἰαρε ὑλᾶῦ ες [Π6 οπ6 ἰῃ ϑίσηβοῃ πϑᾶῦ Εἰτηπιοῦ, ο΄. ν. 3. Νὸ ἀε- 
εἰβίοῃ. οἂῃ θὲ τεϑοῃεά.---Ἴοηα Τ] δπὰ 7164δαςᾷ [] τὲ βηιίγεϊ Υ 

οὔϑβουγα, αἷβο ἐμεῖγ οἱϑδίεγ Η αφφοϊοὶ ῥοπὴ οὐ ἐπε Ζοϊε! ῥοηῖς Ἵ οὐ Ζεϊοῖ 

βμ8άε (ο΄ ΖΙ]ΠΔἢ απ. 4.5) (νυ. ἐ).--4. Ρερμμ εἰ ἀπὰ ᾿Εζεν} ρϑγβοῃβ, 



1ού 1 ΘΟΗΚΟΝΙΟΙΕΘ 

[τα 1165, οὐ Ἰοσδ 165 οἰ μοσυνῖϑα ἀμ κηονῃ. ΤῊΣ ἴογπιεῦ σαηηοῖ Ὀ6 

ςοηπεοίοα πὶ Ῥοημεὶ εδϑί οἱ (με Τογάδη (Βῃ. πιεπίίομβ Ῥεημμεὶ ἃ 

εἶδῃ οἵ Βεη͵απηίῃ 85); ᾿ΕΖΕΓ τᾶν 6 ἰἀεπεβεά τὴ ἜΖΙΔΗ ν. 1’.--- 
Τα Ἰοςδίίοη οὗ Ηἰμοεμαΐ ἴα ἀηκηοόνῃ. Ὑνο μοῖοοβ οἱ Πανὶ 5 

Βυατὰ ψεγα ΗυβὨϊε5, 2 5. 211} 23)7 1 (ἢ, 11 204 27'..--Οδφάον]. 

(Ὁ. ν. " τ᾽, τηβηιοηθα ἢ Ηδ] μὰ] δῃὰ Βείῃ-Ζυγ, [05. 155, ἀηὰ 

ξεπεγαὶὶν ἰἀοπιβοα τνἱτἢ τηοά. “φάμν (ΕΟΡ., Ε65.5 11. Ρ.. 13), 51Χ δπά 
ΟΠ6- 81} τη 165 ποσί ἔγοπι Ηεργοη. Βείῃ-ρδάεγ (25) 5 {86 βᾶπη8 

ῬΙάαςε.---ΤἼ 56 αγὲ ἰδι6 δοηΣ 97 Ἡμν {16 βγϑί δογη οἵἱἨ Εῤηγαίμαῖ {ΜῈ 

1ειμον οὐ Βειεμδηι]. (ΟἿ. 25... ὝΎὝΠΕε ψογάϑ δἴτεαγ Ε]μ7 ἅτε δος. ἴο 

ΚΙ. (5ΒΟΤ.) ἃ ρὶοε5.---δ. Ατμλμμγ]. ΟΥἹ 25.--- ΕΦαἰπεν οΓ Τεξοα'] ἃ 
Εἷοβϑβ δος. ἴο ΚΙ. (58ΟΤ7.) ζ΄. 2..--- Ὡς τεΐεσεηος ὑπάεσ πε νῖνε5 

Ἡ εαλ διὰ Νααγαΐι ἰ5 οὔβουσε. ΝῸ βυςἢ ρίαςεβ οἵ ἀϊβιγὶςῖβ βᾶνε 

θδεῃ ἰἀεπεβεὰ ἰπ Τυάδῃ. (Α ἴονῃ Νά Ἄγαῃ νγᾶ5 οἡ ἴπε Ὀογάθγβ 
οἵ ἘρΡὨγαίπι, 708. τό".) Ῥοβϑίὶγ Νιαίαγαν (Ἰ}}}), “ταδίάθη,᾽ 
δηϊρτηδίϊς, ἀδμοίΐπρ, Αγ] ΕΓ βει {Π6πηθη 5. ογ σοπαϊἰοηβ, δηὰ εἰαΐ: 

(πν τ), “υθακ,᾽ Ἰδῖθυ δηὰ 1655 ἑανοιγαθ!]8 οὔθβ. ΤῊΘ πᾶπι68 οὗ 

56 Έγὰ] ΟὨΠ]ἄσγθη οἱ Ὀοΐἢ νῖνοβ, πούνανοῦ, πλδ  ὈῈ σοηηδοίοα τ 

βουΐμεση [ἀΔ}, {86 ῥγε-εχῖ]ς ἤοπης οἵ (μς (γα! ο  165.--, ΑΙ ψηζζανπ 

11 ( ΑΒυζΖαίῃ [δε ἔπιβηὰ οἱ Α᾽ πλεῖ, στη. 265.--- Ποῤῥον] ἴῃς 
ΠΔΠῚ6 οἵ ἃ ἴοννῃ πιεπίϊοπεὰ ψἱ ἢ Τάρρυδῃ (705. 127) ἀπ ϑόοοὶ 

1 Κ. 4, δηὰ Βεποε ον ἀθη]ν οἵ βου μεγή [υά4}.---Τορμοηὶ {] [6 
ψοσὰ (2) τηθδῃβ ἃ ΘοιΠογηεγ, ἑ. 6., οἵ βουΐβοτῃ Τυάδῃ, σ΄. 
Τειδη (ραϊγοηγτηῖς "2 ) (6 πᾶπιὸ οἵ Ἑάοπι, απ. 36", εἰς.-- 

Απά μὲ Αμαφσβίαγίος 17] ΑΆΦΤΙΝΙ) ἐπτίγεϊγ οὔϑουτε. ὙΠ ψογὰ 

Βᾶ5 θεβῃ ρίνε ἃ Ρεγβίδῃ οτίρίη (Β0Β.). Βε. ἱμουρῃϊ ἰΒεγα ννᾶ5 ὩῸ 

οσοδϑίοῃ ἴογ ἰῃ15. Α ἰοχίιδὶ σοστυρίίοη, Βονγονοῦ, ταν ἀπάοτϊιε ἴΐ 

δηὰ (με γεΐεγεποα 5{1}} θὲ ἴο βαυὶγ ἀροάδϑ οἵ [4Ππ|}}165 οἵ [88 (δ εὐ τε8. 

ΟΥ ἰΐ τηδᾶὺ μᾶνε οὐ βίη! βἰοοα νίτβουΐ ἴῃς σοπποοῖίνε ἰπ ἀρροϑὶ- 
τἴοη ΙΓ τπς6 ργεσθαϊηρ παπι65, θείην, αἱ [ῃς {ἰπλς οἵ (με Ογοηίοεγ, 

ἃ [Ἀγ ΛΝ πᾶπιε οἵ ἴῃοβϑε ΨΏΟ ἰγαςθα {μεῖγ οὐ μι ἰο [ῃ6 Ρ]δοεβ οὗ 

βου Πετῃ [Δ Ργανίουϑυ πιεηϊ πο. Ῥοβϑίθ]Υ αἰβὸ [ΐ 5 ΡῚῪ 
ΒΌΓΩΠΊΑΓΪ565 {ΠῸ ργανίουβ [8 }1165 85 ἐπ 6 Αι δμλειγίος (ἘΒὶ. 11. «οἱ. 
1021) (νυ. 1.).---. Ζεγειη ἵ απὰ Ζομαν Ἐ). ὙΠ ἰαϊίεσ ἰβ (86 [Δ Π}}γ 
πάη οἱ ΕΡἤτγου οἵ δρτγοῃ, απ. 23" 25᾽, ἀπά οἵ ἃ βοῃ οἱ δἰ πιθοῃ, 

Οπ. 46:.---Εἰππαη}] (Δ) Ρῥγοῦαῦὶν ἰάδπεῖςαὶ τ ΠΉΠΔΠ 

(29) ἃ οἷν οὗ βουϊβεσῃ Τυάδῃ 705. 153.--8, 4π4 Κοφ]. ὙΠε 



ΙΝ. 1-23.} ΟΕΝΕΑΙΟΟΙΕΘ ΟΕ ΤΌΡΑΗ 1ο7 

ΔΡταυρι ἱπιτοάδυςιίοῃ οἱ Κοξ ἰ8 5ισίκίπρ. Ῥεγθδρβ με [85 [8]]1ε 
ἔτοτι ἴῃ πὲ οἵ ἴ[ῃε βοῃβ5 οἱ ᾿είαϊ ἀπ βμουϊὰ θὲ βυρρ!!εά, 50 ὦ. 
Ης ἰ5 ἰλ τεβίοσϑά δἱ {πε επά οἵ ν. ΌγῪ ΚΙ. (υ. 1.). Ῥοββί]γ ἢΐ5 

Πδ6 νγ85 βίστυςοΚ οἷἱ ἔγοπι ἴΠ656 [1515 ἰῃ (ἘΠ ΠΟΠΔΠΪΥ, βίηςς ΗδκοΖ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἃ5 ἃ ροϑβί-Ἔχὶ!ἶς Ὀγίθϑι]υ [πλ]ν (24. ΕΖ. 25 Να. 75) δηὰ 

(με ντίίεσ ἀεβίγεα {πᾶ {μῈ Τἀδδη (ας ἱα οὐ ποη- 1 ον σα] οτὶ ρὶπ 

οἵ [Πῖ5 [απ ν πιῖσῃξ ποῖ ἀρρεασ. ὍΠδ ἰάθη γ οἵ πᾶπιεβ, πούνενεσ, 
πλᾶν θ6 Ρυτεὶν δοοίἀφηῖα] (ς. 24:9).--- Απμδ [] ΡτοθΔΌ]Υ ἴο θὲ οοη- 
ποοίοα τ ΑΠΔΡ (32})), 705. 1.5"5,) ἃ ἴονγῃ πᾶσ Πεδίγ, τηοά. 

᾿Δμαῦ ΟἾΨΡ. 11. ΡΡ. 392..). Ὑε πᾶπιεβ ἄος (}}) ἵβοσι, δπὰ 
Απμδ (31}})) στᾶρε, βυρρεϑί δῃ δ] εροσυ, ἃ [μοσῃ ποτα Ὀτίηρὶπρ ἰογ ἢ 

ἃ δτᾶρε, ζ΄. Μι. γ. (Ζοε.).---Οἱ Ζοδεδα 7 ἀπά ἐμὲ ζαηεῆϊίες οἵ 
Αμαγμοὶ Τ Ξοη οἵ Παγιρη ἡ ποιμίηρ στοῦ 15 Κπον. [ηϑιθδα οὗ 
Ζοδεδα}β ῬυοῦδὈ]γ 7 αἷδες ΞΒμουϊὰ θὲ τεδά (υ. {.).--9. 44 αἰ δες 
τας τιοῦε ποπογαδίε ἐμάν ᾿ς ὑγειγεη]. ὙΠῸ δργυρῖ ἱπίτοάυοίίοη, 
οἵ αἶδεξ 1ξ ποὶ σοττυριοά ἱπίο Ζοδεδαΐ (ν.") 5. βιτἱκίηρ. Ης 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ Ὀεϊοηρεά ἴο (μὲ ἰαπιϊν οἱ ΚοΖ δηὰ νᾶβ ἴμε τεριϊεὰ 

[ουμάεγ οἵ 740ε2 (25), ἀπ Πεῆςε τεργεβεηΐβ (δ᾽  ἰίε 5ουῖρ65 οἵ {π6 
ἰδπν οἱ Ηυγ ψ8οὸ μαὰ επ͵ογεά ϑογηε ϑβϑρεοΐδὶ ργοβρεγίγ. Τῆς 
σϑυ5ς οἵ [815 ῬΡΓΟΒΡΟγΙ(Υ ἰ8 ρίνεη ἰῃ νν. ""- 16, Ηΐβ8 τροίμεῦ πδὰ ρίνεῃ 

Ὠΐπῃ ἃ πᾶπιῈ οὗ 11] οπιεη, θυ ἢς πὰ ῥρτγαγβὰ {πδὲ [15 βίῃ βοδηςα 
ταῖρϊ ποὶ θὲ {18Π1δὦ δηὰ (οά ρταπίεὰ [ιἷβ σεαιεδβί.---οιυ μὲς 

»ποίδιεν οαἰϊεὰ πὲς παν ] αἷδεξ (73}»») ταγέτιρ 1 κανε δογπέ μὴηε το ᾷ 
βαΐη (3.3 }))}] ἃ Ρορυϊασ εἰγτβοίορυ δπὰ εχρίηδίίοη οἱ {πε πᾶπ)Ὲ 

740εΖ. (. 5 πη]γ ἐχρ] πδίίοῃϑβ οὗ ἴῃς πᾶπιθβ Μοδὺ δηα Ατηπιοη 

(σα. 19" “), δῃὰ οὗ με βοῃβ οἱ ΄δοοὸῦ ((π. 2955 "3." χο". ", οἷς.). 
ὙΒε ἰτδηβροβίοῃ οἱ {με ἰεἰίετβ ὩΣ ἴο Δ) 5 ποιίσεδ]8. ὙΒῈ 
ΠᾶΠΊ6 ἰ5 εαυϊναἸοηΐ ἴο 2.)})}", τηεδηΐηρ Εἰς εαπμδείδ ῥαΐη.---10. Απά 
]αἶδες οαἰϊοά οπ ἐμ Οοά οἵ 1ϑγαοὶ ταγίηρ, ΟἿ; Πα ἐδοιε τυοιάεοι 

διγεὶν δ᾽655 ν»Ἴ απὰ ἐπίαγρε μεν δογάεν απὰ ἐπα ἰμν καπά τυομ]ὰ δὲ 

αὐἷ να ἀπά ἰδοιε ιτυοι 65, ἀεε} δαοὰ εὐὴ 50 ἐμαί πὸ δογγοῖυ ὁμομίάε5, 

δείαϊ! »ι61]. Αἱ ῥσάγεγ (παῖ [με εν] βἰψιίβεθὰ Ὁγ ἢΪ5. πᾶπια γαΐσμς 

Ῥε ἃνετίεα.---Α "Δ Οοά ργανφά παῤ τυλίοι ἦς αδκε4). ΤῊΪ5 6χ- 
Ῥἰ δίῃ ν."". 

8. Ὅ5)» Ν ΠΟΚΜῚ] ϑοῖης Μ588. .)2 ἰπβϑίεδα οὗ ὩΝ δηά οἵἴδβειβ "3222; 

(ᾷξ καὶ οὗτοι υἱοὶ Αἰτάν; ὦ ὡϑρλαδοῖ Ὅσο λ Ὁ ταϑσιο, Απᾶ ἐδεεδ 

αγὲ ἐπα τοης ο7 Ανιϊπαδαδ; Ἔ Ιςία φμοφμδ σἰΐγρς Εἰανι. ϑουηεϊμίησ 



1οϑ : ΟΗΚΟΝΙΟΙῈΞ 

ΒΘΕΤῚ5 ἴο πανα [Δ] Ιεὰ ἔτοπι . Καυ. ἰοϊονβ ὦ. ΚΙ. "3 σι "2 ποκῪ 
Ὅ5}» (Απὰ μιεϑε αγε ἐπε Ξοης οἵ Ἡν μα γαίλεν οΓ ̓Εἰαν") (αῖϑο Βη.).-- 
Σοῦ Υ] τὺ Ὀς τεδὰ ἐὴ6 Ζείει ῥονεῖδ οὐ ἰάκεῦ 85 ἃ ρεγβομδὶ πδπὶς 
Ζεϊε! ρον, ταεδλπίης, Οἷνε τμαάδς ἴβοὰ ἐπαὲ ἐμγηεσὶ ἰο ’οό (ΒΏΒ.). 1 

8 Βεῖίετ ἰοὸ 86ὲ ἷπ "10 ἃ αἰποστα ΡΥ ἔτοπι ἴῃς ἐοἸ]οπίης ὅκυρ. ὍΤΒε 
πᾶπις (μθὴ ἰβ ὈΟΣΠ ΟΥ ῥεῦμαρβ ὅς. Οπε ἰβ ἰεπιρίοὰ ἴο πτίϊς Ὁνὺσ 
σμαάδ οΥἹἢ Οοά.---6. ὈτιΜ] βοῦς μ55., ὦ οἵγν, Ἠ Οοξανι.--- ὙΠ τιμΠ) 

Ῥεῦμδρβ ἃ Ἴοττυριίοη οὗ "Ὕπθνη ἐπε Ατηδβωνγες (νυ. 5.).---. πε] τεδὰ 
νἢ ΟτΥ. πὶ, ὦ καὶ Σάαρ.---) 00} ὦ Ὁ ὙΡι, δάοριεα ὃγ ΚΙο. ΡΚΕ.3 

ἦν. 94, ἔοϊονεὰ Ὀγ ΚΙὶ., Βη.--ΞῬ. ΚΙ. [ο]ονίπς ΚΙ]ο. ἱπϑεγίβ 72} 

Θπιοης ἴπε 905 οὗ ΥΥ, δ͵5ο βυρρεβίϊηρ 838 ροββί]ε ἱμδὶ ΠΩΣΥΠ τὰ γ2 5» 
-τϑ. γ29}} ἴπ Ρορυϊδγ εἰγπιοίοσυ ἀεγίνεα ἔτγομτι 2.» (νυ. 5.). 11 15 ποῖ 
ΠΕΟΕΒΒΑΓΥ ἰο ϑΌρροβθε ἢ Κιο. ἰμδὶ (6 πᾶπιε γεδὰ 32.»", οἱ. 73.---10. 

ὍΝ] ἃ ρῥαγίϊεϊς οἵ νυ βῃίης, ΒΌΒ. ὉΝ τὉ (3), (ε5. ὃ 1516, οὗ οὗ οοῦ- 
αἰιίοι ἢ σοποϊ υδίομ συρρτγεβϑεά, ΟἽε., Καὺ., σεβ. ὃ τόγα.---πσλρ ΠΡ» 

8 ἀἰ δῆς ἰο ἰγαηβὶδίε. ὦ γνῶσιν -- πχτο, ὙΈς τεδαΐϊπρβ ΠῚ δηὰ 
ΠΡΟ Βανε ὕξεη βυρρεοῖεα. ΚΙ. (μἰπκβ8 πὶ εἴτοῦ [165 ἴπ [ῃ6 νεγὺ δπηά 

τεδὰβ “Ὁ γυιρι. Βείϊες τείδίπ 484.-- νον 5003] πουπ-ϑυβῃχ 858 οὐ)εοὶ οὗ 
ἱπῇ., (65. ὃ το; Ρεπυϊὶ 5.}140]ς εἰοσοά, Οε5. ὃ ὅτα. 

11-16. Τῇο βοῃβ οὗ (Οδ]οῦ.---11. Α4,.ἃὰᾺἍ (αϊμϑ] ἐ.ε., Οαἰεῦ 
(τ΄. 2" δῃᾷ δῦονε οἡ ν. 1).--οὐ δλμζαλ ὕ ποιβίπρ ἰ5 Κποσῃ. ὦ 
885 ἰπ ΡΪδος οἱ ἐἠ6 ὀγοίμεν οὗ δ᾽ μεμαλι, “τῆς Δῖον οὗ Αςμβδῃ᾽ 709. 

15:5, ΟΙδΑΥΪΥ ἃ τη  Κοβῃ τ ἴῃ δὴ Οὔβουτα ρᾶββαρθ. Β0}] (Ε]}78..} 

βιυρρεβίβ (6 τεδαάϊηρ Ηυβθδῃ, οὐ, ν. “--- ΚΜ εμὴν 1] ἀπὰ Ἐσίμοη 1] 

ΔΙ͂Ὲ 4150 δῃςγεὶγ ορβουτγα.---12. Βεἰδγα Πα} ἃ Ῥ]ᾶσα ογ [δι ]ν 
οἰ μογινῖϑα ὑπ κηονῃ. Α Βεπ]δπηἰϊΐα ΒΑΡἢΆ ἰ5 τηεπιἰοηδὰ 8, ἀπ 
Καρῆα «οἰϊεςίίνε 5ἷπρ., ογ ρίαγαὶ Καρπαΐηι (Μ85. νᾶγγ), 20" γείεγ ἴο 

με ρίδηϊ δροτίρίπαὶ τᾶςε οἱ Ῥαϊεβδίίηθ. Α να]εὲ (32 }»)) οἵ Βερμαίπι 
ὭΘΔΓ 7 Ἐγυβδίεπι 15 4150 τηεηϊοπθά, 705. 15' 18.) 2 5. 515. 5,.--- 

απεα}!}} ἃ Ῥοϑβί-εχὶ]ς [γα Υ πᾶπιὲ οἱ Νειμἰπίτι, ΕΖγ. 24 Νέα. 75, οἵ. 

Νε. 3..-πΤοϊήηηπαῖρ ἡ 7}α πεν οΥ 4}ι6 οἷν Ναας}. ὙΤΪΐ5 Ἰοοῖκβ {κα 

ἃ τείδγεηςβ ἴο β5οπΊῈ ροϑβί- Ἔχ ]ἶς εν] ϑῃ βϑι ]επχοηΐ, Ὀὰΐ ἰ5. υἱίο ν 

οὔ βουγε.-- Κοοαλρ 11. ΦΡΒ (ργοόθδθὶν οτί ρίπαὶ ᾧξ, 5εα ἰεχί. π.) πᾶνε 

Κεραῦ, ἀπὰ (5 ρΡγοΟΡΔΌΪΥ [υγηΐ5ῃ65 ἴῃς ἰγὰς τεδαΐηρ δπὰ Ἵχρίδηδ- 

ἔοῃ οἱ {πε ἔδηλ}}165 ρίνεῃ ἰῃ νν. "1". ὙΠΟΥ ψεγα Ἐδοδθϊίε65, οὕ, 25. 

-18. 4ππῶάῶ ἰδὲ βοῆς οἵ Κεμας ᾿Οἰδηιϑεῖ απὰ ϑεγαίαμ]. (Γ΄ 7. τι 
ψΠεγε Οἰλιηΐεὶ ἰ5 οα]16ἀ (με ϑοη οἱ ΚεῆδΖ, δπὰ ἰβ εἰ μοῦ [ῃ6 πορῇῆθν 
ΟΥ̓ Ὀτοίμεῦ οὗ (]εὉ (Μόοοτζε ἐμ ἰοοο ἴανουσβ ἴῃς Ἰαιίοτ). Οἰδηεὶ 

ῬΓΟΡΔΌΪΥ τεργεβεηίβ ἃ οἰδη. «δογαίαθ (ποί δὴ ἱπίτεαυδηϊ πδπὶς 



ἹΝ. 1-23.} ΟΕΝΕΑΙΟΟΙΕΒ ΟΕ ΤΌΘΑΗ δ 79.) 

ἔσομλ ἴῃς {ἰἰπὶῈ οἱ αν οηναγα) 858 ἰῃ6 Ὀσοίμοῦ οἱ ΟἸΒηΐοὶ ἰ5 
τηθητοπθα ΟἿ ποτα. [1 βιηδοκβ 850 ΒΟ ΡΥ οἱ 8η ἰηάϊνάυ8] ἀπὰ 
186 Ἰαίοῦ ρετοὰ οἱ 15γ86}᾽8 ᾿ιἰβίοσυ ὑπαὶ ἰξ ὑσοόῦρδθὶν τερσγεϑεηΐβ ἃ 
Ροϑί-εχί!ἰς οοππεοίίοῃ, ο΄. ν. 14 (σ΄. Οταν, ΗΡΝ. Ρ. 236).---ἀμϑπᾶ 

{16 τοηις οΓ Ομ εῖ Ηαϊδαι 1] επδτγεϊγ οὔϑουτε.---14. Απῶ 
Μέεοποιμαὶ 1] ΟΣ ΜΙ) ΡτοΟΌΘΡΙΥ τερτεβθηῖβ ἱμηδοϊδηίβ οἱ 
Μαΐοη, ο΄. 25. Οπδ που]ὰ ἐχρεοὶ ἃ σοπηβοϊΐοη τ Οἰδμπίοὶ ἴο 
Βαανα Ῥδεῃ ἱπάϊοαϊθα, Ῥοββί ον Ηδίμαίῃ τερτγεβϑθηῖβ ἃ ταν] διίοη 
ἘΥ ςοργίδὲ οἱ Μεποιμαὶ ογ ἰϊ5 οτἱρίπαὶ, οσ ρεσθδρβ απά Μεοπο- 
ἐμαὶ Ὧδ5 ἴΔ]]16η ἔτοπι [πὰ ἰεχὶ δΐϊογ Ηδίμδιἢ (υ. 4.).-Ορλνα) 

επζίγεϊ νυ ππκπονῃ. Τῆς ψνογὰ Τσουγβ ἃ5 ἴπ6 πδπὶς οἵ {πε οἰΐγ οἵ 
Βεπ͵ατηΐῃ, 705. 1851 5. 1.3"7, δῃηἃ 4150 85 [ῃδὶ οἵ ομβ οἵ Μδῃδββεῆ 
7. δ", -Αππὰ δεγαΐα} δέψα! 7οαὖ {16 }αϑδιεν οἵ δε Οε-παγαἤΐρ.] 
ἐ.ε., ψΑ,1εγ οἱ Οτγαίίβπιεη, )07 ἐπ γ τὐεγὲ ογαζία»,64]. Οε- αγασηῖηι 
58 πηδητοηοὰ πὶ 1,οἀ ἀπὰ Ομο Να. 113, ἀπά ἰδ πᾶν Ὀς ἰἀεπεβοὰ 
ψῖ (ἢς τυΐη Η ἐγοδα εαΞὶ οἱ 1,γάάα (0).). ΟΥἿὨ 115 ὕοαῦ ποιϊπίης 
ζυσίμεσ 15 Κηονῃ. γοῦν ἃ Κεηϊζζίίς ΟἸΒη δ 16 ϑεγαίδῃ τνὰ8 

186 τερυϊοα ἔαίμοῦ οἱ ἃ [οδῦ ψῆο εϑίδ] ἰϑμθά ἃ ροβί-χὶ ς σΟ]ΟηΥ 

ΟΥ̓ 56({ετηθηΐ οὗ ογαίϑπιεῃ πθᾶσ Οπο δηὰ 1,οἁ. [Ἰπαάερά ἴῃ ροβῖ- 
Ἔχ ̓ς Εἶἰπη65 ἰΐ ποί φαυ] τοῦ ἴῃς Καηΐΐεβ, οπὶ βοπῈ ἢανε τεραγά θα ἃ5 
1{8ε ιν 5 οὐ στα 8π1θη οἱ δηςίεηϊ [5γ8ε] (ϑαγος, Ατί. Κεηΐϊς, 28.), 

ΤΑΔΥ͂ πᾶν Ὀδδη τεοκοηθὰ 85 (δ θρ (ε65.---1δ. Α4πῶ ἐδια σοης οἵ 
Οαϊεὺ ἰ᾿6 5οπ οἵ 7 εῤκωηηε}}} Νὰ. 3213 705. 14". ", ὙΒΕ Πἰπηκ σοη- 

πεοίης Οαἰεῦ τῖῖἢ ΚΟ ΔΖ 8 Δρραγεηιγ οτηϊ θὰ ἃ5. νι 6}} Κποννῃ. 
ΤΆε εηυχηοτγαίίοη οἱ ἀεβοεηάδηΐβ οἵ ΟΙΠηΐοὶ Ὀεΐοσε ἴμοβε οἵ (α]εὺ 

500 οὗ Τερῃυηπεὴ ἰ8 ἰῃ δοσογάδηςε ἢ {πὸ τε μοά ἴῃ ἰμ 15 σπδρίεγ 
οἵ τηθπιϊοηΐηνρ ἴπῈ ὙουΏ ΚΟΥ ΠΊΘΠΊΡΕΙΒ οἱ ἃ [Δ γ ἄγβί, τ. 5μόοθ αὶ 

ν. " Βείογε Ηυτ, δῃά Ηυγ Ὀεΐοσε (α]εῦ οὐ ΚοηδζΖ.---αἰεῦ ἐπε 5οη οὔ 
“εῤμμηη6}}} ἃ ΚεηϊΖΖίίε, 705. 1.4". "5, οὴς οὗ ἴδε ὑννεῖνε 5ρῖθβ ΠΟΤᾺ 

Μοβεβ ϑεηΐ ἱπίο Ὁδπᾶδῃη, Νυ. 135 14’, 0 νᾶβ σεναγάθα ἴογ [Π]5 

βεγνίοε ϑτὰ ἴμῈ δηςίεηι οἰϊγ οὗ Ηδῦτομη, 705. 1.4:5.-ἰ1ν  Ἐ απάᾶ 
Εἰαλ 1 απὰ Ναί απι [] ἐπείγεϊυ οὔβουσε. Οπε ἰβ ἰεπιρίβὰ ἴο ᾿οΐῃ 1γ 
(9) εἰν, τυῖει Εἰαλ ἀπά ἢπὰ ἃ τεΐεγεμος ἴο ἴῃς οἰτγ ΕἸδίῃ (δὶ -- 
δ), Ὀ1Π|., σα. 364. Αἱ 41} δνοηΐβ Εἰαΐβ ἰ5 δὴ ἘΔοπιίεἰς πᾶπιθ 
ὙΠ ἢ πιὰ θα 566 ἰπ Ε]-ράγδῃ (8 δ 5.2) [μ6 τι! άοπιε58 βου οἵ 

7υάδῃ, Ῥοββίθ!ν ροϑβί-εχῖ!ς (δε [65 Ἰοοκοά ὕροη {με δησίθηϊ 

Ἑάοπιίς εἰν οἱ ΕἸδῖῃ 858 μανίην Ῥεϊοηρεα οπος ἴο {μεὶγ οἰδῃ.--- 
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Απά {διε δοηϑ οὐ Εἰαΐ;, ΚΚερια: Ἐ]. "ΓῺ Ϊ5 βἰδίειηξηΐ 8 βϑυγργβίπν ὉΠ]6 55 
ΕἸΔὮ 45 βυρρεβιεὰ 15 [ῃ6 πδπηδ οἵ (με αἰκιτγίοϊ οὗ ΕἸδίἢ οὐ Ε]-ράγδῃ, 
ΜΠ ἢ ταϊχῃϊ πᾶνε Ὀδαη [86 δαυΐγ οπς οἱ (πε ΚαῃίΖζίίθβ, οὐ [86 

πᾶπ|6 οἵ ἴδε {τἶρε οἵ μος ΚοηδΖ νγᾶ5 8ἃη οββῃοοι. ΚΙ. {πη Κ5 ἃ 
ὩδΠΊ6 [45 [4116 ἴτοτα ἴῃς ἰεχί δπὰ ὑπαὶ δῃμοίμεσ 50η τγᾶ5 Ἐπ ὉΠΊΕΓ- 

δίεά νι Κεέηας. Βοίῃ Βη. δπά ΚΙ. τεραγὰ ν. 1" 88 8η ἰπβογίίοῃ. 

ΤῊΪΒ ἰ5 ργόρδθῖε; βοπια οἣς πγ5ϑθα 8ῃ δἰ] υβίοη ἴο (δ]εῦρ (ΠῈ Βεσοὸ οὗ 
7υάδῃ δηὰ ἱπβεγιεὰ ἃ Ὀἱ: οἵ χεῃμεαϊορίοδὶ ἰογε σοποογηΐπς Εἷπι. 

11. τῷ ἘΝ 2}05.] ὦ καὶ Χαλὲβ πατὴρ Ασχα(ε) ἰΞ ἃ ςοττεςίίοῃ ἔτοπι 
2...--12. στὴ) Φδβα -ἰ ἀδελφοῦ ᾿Εσελὼμ(») τοῦ Χενεζ(ε)ί, να. Αθθομ τ. 
Κενεζαίον, δἀορίεἀ ὉΥ Βη., Κὶ., 5'ποε ἰδ ΒΌΡΡ ἴ65. ἃ ςοππεϑοίΐπας Πἰπῖκ 
στ ν. 5. ΚΙΊ. τεςοκηΐβεβ ἰῃς αἰ ςυΥ ταϊβοὰ Ὁγ (8 ἀηκπονπὶ ἔσελωμ 

Βεΐῃρ τεργεβεηϊεα 85 ἃ βοὴ οἱ Τεζέηπαϊ δπὰ οὗ ἵεηας αἱ ἴῃς βδηθ {ἴπις, 
ψΒΐο Πα οχρίδΐηβ 85 ἃ τηϊχίυσγε οὗ ἔδπ}}1ε85. Βυΐ ἔσελωμ 158 τηοΓΕ ἃ 
οοττυρέοη οὗ ἔσεθων (ζ΄. Φ. Αθθομ) τὸὶ ον, Βοῆος ᾧ τεβδά ἩΓΦ πν 
Ὥ ΒΙΘΒ ἴῃ ἴαγη οτἰ κίπα!}Ὺ τνᾶ8 7) ΣΝ “Ν, ἐπα ὀγοίμον οὗ ἘΞφμίομ τῦας 

Μεηας, δι δαυὶν ρὶοββ ἴο ςοππεςὶ τ ἢ ν. 1".---5} ὥβν 'Ῥηχάβ οὗ νἈϊοΒ 
4 Ρηθα ἰΞ ἃ ςοττυρίίοῃ, Πεηςε (ὦ -ὸ 35", οὐ 25.--13. γγπ] ὥτ - καὶ 
ὍΜαωναθει͵ Ἔ εἰ Μαοπαιδὲ καὶ λγψῳν, δαορίοα ὉΥ Βη. δηὰ ΚΙ.---1δαβ. 

Ὦ τὸκ νὰν» 48 Ἢρ ᾿Αδαὶ, Δ Ἥρα ᾿Αλὰ, Β Ηἰν εἰ Εἰα -α τι Ὅ, 80 
ΚΙ. Ταῖς νὲ Βανε δάοριςά. γε. (2.6... Ρ. 39) τεϊαἰηΐης Ἐξ 5668 ἴῃ 
ΥῊ» δὴ δαυΐϊναϊεηι οὗ Ὁ}, ἃ ἀυκε οἵ Ἑάοπι 15.---1δ, 2} ὯΡΥ ΠΝ] 
βοΐης Μ55., ὥ, Ἐ, ὦ 5» τὸν 52, Ῥοββίθ!υ ἃ ἐγαηβροβίοη ββουϊὰ δὲ 
τοδὰς δηὰ σὲ ββου]ὰ τεδὰ ἢ) 23 πῦν, ἐδσδσ αγό ἐδιε σοης οἵΓἹἨ Κεηπας 
τοίΐεττίης ἴο {πε οοπίεμίβ οὗ νυν. 1:4, ὍΤΉς εοἶδυβε ἴπεπ που 6 
ἃ 8ῖοΞβ, βίηςς νυ. 6.39. βουϊ ἀουθὲ οοπίπυς ἰῃς |15ὶ οὗ Ο]θ ϊξεβ. 

ΚΙ. ον". βὰρροβεβϑ βοπιείῃΐηρ ἴο μανε ἔ]]εη ἔγοτα ἴδ6 ἱεχὶ Ῥεΐογε 12}. 

160-20. ϑοηβ οὗ Ῥεγοζῦ---16. .76λ.α]16}61] ΟἿ] Βεῖε δπὰ 85 ἃ 
ΡΕΓΒΟΠΔ] οὐ δι ν πάις οὗ ἴΠῈ 50ὴ5 οὗ Μοεζαῖὶ (2 (ἢ. 1905). 
ϑίπος ἴῃς Ἑςοηποοίίοη οἱ .7]ε)αἰοἰεὶ ἀηὰ Εεγαΐ (ν..") 5 ποῖ φίνεη, 
ΚΙ. [ο]οννίπς Βη. (νυν. 5.) ϑυρρ ίοβ: “Απᾶὰ [μὲ ϑοὴβ οἵ Ῥεζεζ, 

7ε8.4116|6] ἀπά ΕΖγδῇ.᾽ [Ι͂π νἱενν οὗ ἴπε βϑοπβϑῃΐρ οἵ Ζέῤῥξ οἷς 15 
ἰεπηρίοα ἰῃ ἴῃ6 ῥΪδοε οἵ .ε᾿}α]]εἰοὶ ἴο τεδὰ 7εγαῃτηθεῖ, βίποα ἰμ 24 

Ζὲρῤ" ἴα ἴῃε βοὴ οὗ Μεββδ, βοὴ οἵ (α]ερ, Ὀσγοίμεγ οἵ 7Ἐγδῃπηθοὶ 

(ΕΒΊ. 11. «ο]. 2346).---Ζίρ}. (Ο(͵Γ. χ".-- Ζέρμα ] ἴεπι. οἱ ΖΙΡΒ, 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ αἰ τορσταρἢν.---Τήρία 1] δηὰ Αςαγ᾽ εἰ {] ἐπι ίγεὶν οὈβουγε. 
ΤῊ Ἰδιῖοσ τὺ ὈῈ ἃ ἴογῃι οἵ 15γ86] (5εῈ ἰεχί. ποίε).-- -175. Απά 
4:6 Ξομ5Ὲ οΓ ̓ Ε;γαἸ] Ἑξγαΐξ Ῥοββίθ!]γ βᾶπηε ἃ5 ΕΖῸγ ν. “.--ὐειμον]) 
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ξΟΙηπιοα πᾶπιθ, ο΄. 25.- Με γε 11.--- ΕΡ᾿6Υ πιᾶταε οὗ βοὴ οἵ 

ΜΙάϊδῃ 13 τ. 25', δπὰ οἱ πειθοῖ οἱ ἰτἰρε οἱ Μδῃδβϑεὴ 5".-- 

"]αἴον 11].-11Ὁ 8, δ, τερεαιεὰ ἴῃ Ἐ, ΑΝ., ἘΝ... εἶνεβ ἱποοπιρεία 
τηθδηΐηρ. ἴβυδ!ν {μ6 οἰδιιϑε5 ἅγα σεδιτδηρθα 8ἃ5 [0]ο5: (:"5) 
Απὰ ἰδέτε αγε (με 5οη5  Βίαν { {ἐς ἀαμρλμεν οΓ Ῥβαγαὶ οἷ, 
αὐἱονι Μεγεά ἰοοῖ, ἑ.ε., ἴο “ἰΐε, (:15) ἀπά 516 σοποοῖνεά [ἀπά δογεὶ] 

Μύσίανι αμὰ 5Πανιραὶ απὰ Τὲσιδαξ Ὁ (λι6 7αι)εν οἿ Ἐπ)μονιοα (15) 
απά Ἰιὲς 7ειυεδς υἷε δογε «.]εγεά {πὲ ζαιδεγ οὐἵὁ Οεάογ απὰ Ἡ εδεν 

ἐδλε {αμογ οΓ 8ὅο.ο απᾶ .7εκιμμῖ εἰ 7 ἐ᾿ι6 γαμεν οὗ Ζαποαΐ,Ὠ (Βε.;, 

Κε., Ζοε., ΟἽ., Και.). ὦ δάορίεά ὃὈγ ΚΙ., τεχψαϊγίηρ οὐἱν ἃ 5ἰϊρᾷὶ 
Ἄσἤδηρα ἰῃ {πε ἰοχί, ρῖνεβ ἴῃς 10] ον : 4154 « εἰλεν δεροί ΜΊνγίαηι 
απὰ διαηπηηαὶ απὰ ἐδλδας ἐδιο Ταλιεν ο7 Ἐς μεριοαὶ απὰ ἐς “7ειυῖε 
εὐΐϊε δογο 7 εγεά {δε ζα εν οὔ Οεάον απὰ Η εδεν “δε 7αἰλιον οἵ ὅ5οεο ἀπά 

“εκιμλίοὶ ζαἰλον οὗ Ζεποαξ; απὰ {656 αγε "6 5οη5 οἵ Βημίαν "16 

ἀαμρίμον οΓ Ῥἤαγαὶ οὐκ τὐλιονι Μενγοὰ ἰοοῖ. .. ὙὯὲ πδῃιδβ οἵ 186 

80η5 οἱ Μεγεὰ Ὀγ Β [Δ ἢ τηυβὲ [Πεῃ πᾶνε [4]]}16 ἢ ἔγοπι ἴῃς ἰαχί. 
Τΐ5 τεπάογίῃρ ργεϑεηῖϑ ἴἥγεα 11η65 οἵ τηδίθγηδὶ ἀδϑοθηΐ δπιοηρ ἴμ6 

δταπάβουβ οὗ ΕΖγδῇ (ν. 115), βίηςε ἃ (δῖα τυῖξα ταυϑὲ ΡῈ ἀβϑυπιθᾶ 
ΜΏΘΓΕ ΠΟΙΕ 5 ραγ οὐ] Αγ] πχεηιοπαα.--- ΝΠ γα} οἰβοῃογα ἴῃ [ῃ 6 
ΟΤ. οηἱγ οἱ Μοϑεβ᾽ 5ἰβίεσ, 5 βεσε Ἔν! θη ]Ὺ ἃ πλ8 8 Π8ΠΊ6.---ϑἤαηι- 
»ιαΐ]. ΟἹ. 255.-- Εὐ δηιοα 645. 41) 705, 159 21} 1 9. 308 [Πε 

ΡΓεβεηΐ ν]]Παρα ἐς ϑόρημα βου οὗ Ηεῦτου (5}7,. 111. Ρ. 412).-- 

«]Ἱεγεά Τ) ἐχοερί δηιθα ]υνίδη ραίτίαγοι, στη. 5." “..--- Πεδεν] ἃ ἨδπΊ6 

8150 οἱ {πε βοὴ οἵ Αββεγ γ5 "- ἢ. 46" Νὰ. 26“, οἵ ἃ Βεη͵δπιίηϊα 
8", δῃηά οἵ ἴῃς Κεηϊίΐε Βυβραηὰ οἵ 746] 7. 4ν- "7: 1: τ Τὴ τῃ 5 

Ιαϑὶ 18 δῃ βϑοοίαιίοῃ ψτἢ βουΐμβοτῃ πάῃ. Οὐ αἰϑοὸ ΤΠ εῦγον 
ςοπίαἰηίηρ [Π6 54π|6 σοοί.---σεάον]. (Υ. ν. ".----ϑο.ο]. Ὑννο ρΙδςα8 

Ὀογε 1Πῖ5 πᾶπιθ, οὔθ Ὡθᾶγ {με νον οἱ ΕἸΔἢ 705. 155 1 5. 17γ} τ Κὶ. 

4.952 (Β. 1 28: πηοάεγῃ Κα. ϑλμιυείκεμ (ΘἸΨΡ. 111. Ρ. 53; ΕΟΡ. 

8ΒΚ..11. Ρρ. 20 1), ἀπά {μὲ οἴμεσ βουίῃ-ννεϑί οἵ Ἡθοτοῃ πϑὰγ Ἐβῃϊε- 

ταοδ᾽, 705. τς 43, α]5ὸ ἸἀδηςΒεά, τηοάθγῃ ᾶπηῈ 58Π|6 ἃ5 ἴ6 οἰπεῦ 

(ΒΨ. 111. ΡΡ. 404, 4ιο; Εοῦ. Β1."1. Ρ. 494). ΤῊΪ5 Ἰαἰίεσ ἰ8 

ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ {86 οὔθ Βεῦε τηθηςϊοπβά.---Ζαηοα ]. Ὑνο ΡΙδοαβ [50 
Ὀοτγα 1ῃ15 πᾶπηθ, οπβ πεᾶῦ Βεί-5μθπηθβῃ, [05. 15 Να. 31 11" 

τηοά. Ζαπμῖα (ΘἸΨ 0. 1Π. Ρ. 128; Βοῦ. ΒΚ. 11. Ρ. 16), (με οἴ εγ 

βου ἢ-τνεϑὶ οἱ Ηδῦγοῃ, 05. 15, πιο. Κλ. Ζαπιία (ΘἸΨΡ. 111. ρΡρ. 

404, 41ο ὕ,.; ον. ΒΚ."11. Ρ. 204 ποίε). Ηδετγε δραΐπ ἴῃ Ἰδίϊογ ἰ5 
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ῬΓΟΡΔΟΙΥ 1ῃδ οπς τείεστεά ἴο 'π ἴμε ἰεχίέ. ΤῊΪβ ραβϑβᾶζε 85 ἃ ἡ οἷς 

Ῥοΐηϊ5. ἴο βοῖηθ ἱπίεγεβιϊηρ ἰγϑα το Π5 σεβρθοϊϊηρ [Π6 οτγὶρίη οἱ ἴῃ6 
[δυλ]65. οἵ βουΐμογη Τυά8ῃ. [ἢ πα ““ἀδυρίεγ οἱ ῬΒΑγδοῖ ̓  πὰ 
ΤΩΔΥ 566 50η16 ἰηἰεγτηϊχί γε οἵ ἃη Εφγρίίϊδη οἰεπχεηὶ ἴῃ πε ἔδυ! ] 65. 
- 19. Αποῖμεσ επιίγεϊὶγ οθβουγε ψεπθδίορίςαὶ ἱγαρτηεηί.--- Ε οὐΐα}} 
[86 πᾶπης οὗ βϑενεσαὶ ροβί-εχίἶς 1,ονϊῖεβ, Νὰ. 81 9" το" (19) 1.4:..-- 

Ναβαηι 11--- Κε ]α}}} ρίδοα οἵ Τυάδῃ ἐγεαυθηιγ πιεη!οπεά, 705. 

155, Νέα. 317 6. (ἐβρεοίδιν ἱπ σοηπεοίΐοη ἢ Πανὶ ἃ τ 5. 23: “.), 
ἰἀεηιἰδεά ἴῃ πιοά. Κῆα εαϑὶ οἱ ΕἸδυ μογορο 5 ἀπὰ πουίῃ- νεβὶ οἱ 
Ἠεθτοη.---αγηΐς 1].---Βείοτε Εεἰμοριοα ἴπεὲ ποσὰ γαέδεγ μὰ5 

ΡτοΡΑΌΪν [4116π ουἱ.--- Μα᾿ αραϊῥμέίε 1]. ὙΒΕΓΕ τδῪ Ὀ6 βογλ σοῃ- 

προιίοη Ραΐνγθεῃ (5 ῬΈΥβοη ΟΥ [Δ ΠᾺΠΥ δηα Μδδοδῇῃ, {π6 σοπουθῖπα 

οὗ (α]θὺ τηβηϊοπαὰ ἰῃ 2"".-920. 4νπὦώ με 5οης οὐ δῥήέριομ ἡ Απειοπ 
απά Κίππαν; 1 Βεη-μαπαη απὰ Τῆοπ ἱ απὰ ἐδε τοης 4 σιοκὶ 

Ζο ει { απά {πε 5οπ ο7 Ζοζιοίι .. ..1. ὙΪβ. νεῦβε ἰβ δῃτίγε Υ 
οὔβουτα. ὍΤΕ πᾶπὶδ οἵ με βοὴ οἵ Ζοῃείῃ 85 (4]1εῃ ἔγοπι ἴπε ἰαχὶ 

δΔηἋ [86 τοὶ δἰ ομϑῃῖρ θείη Κύρπαλ ἀπὰ Βομμαπαη (ΕἸΠΏΔῊ 50 
οἱ Ηδηδῃ) ἰβ ποὶ οἴθᾶσ. Ῥγοῦδϑθὶν ἃ σοηποοῖϊνε βμβου!ὰ ὃς ρδοθά 
Ῥεΐννθεῃ ἴμ6η1.---ηιηο}}} εἰβενμοσε πᾶπια οἵ Πανίἀ᾽5 εἰάεϑί 500 

βἰαίῃ ὃν Αβδίοπι, 3: 2 8. 3' 13: "..--ὐὐη]. ΟΣ. 25. 

16. ὈΝΎΡΕΙ ὦ Ισεραηλ -α ὑκηρκ, Ὑὴΐβ ΚΙ. δάορί5 μία (Βς τεπιδτὶς 
ἴηαὶ Ροβϑι ᾽ν Ἔνεὴ Ὀεΐογε ἴπς {ἰπ|Ὲὲ οὗ ἴῃς Μαββογῖίεβ 186 ἤᾶγης 7εγαεὶ 
᾿ὰβ δἰϊεγεὰ ψεγε ἐπιρίογθα ἔοσ ἱπαάϊν 418 πῃ οτγάεγ ἴο ῥγέϑεγνε ἰΐ 
ἷπ 1ῃε οτγίψίπαὶ ἔογπι ἴογ ἴῃς Ἵἤοβεηθ ρεορὶε οπὶγ. Φ! Ασερη καὶ 
Ἰωαχειμ.---17. 12] ΗΘ. μ585. (866 Οἷη.), ὦ, ἘΠ .)3., οο Και., Κὶ., 

δάορίοα.---170. ΤῊΣ ἱταπβροβίιἴοη ρίνεπ ἄρον γεαυΐγεβ ἼδΩΥ αὔτογ ἀπτν 

866 ΒΏΒ. υὑπάογ πη. ὦ καὶ ἐγέννησεν ᾿Ιέθερ, Ὦδηςο Κὶὶ. Ὁ Ὸ ΓΝ ὍΝ ὍΡΝ.. 

--19. ὉΠ)}] ὦ τ καὶ Δανα (οΓ Δαλειλα) πατὴρ Κεειλά, καὶ Σωμειων 
(Σεμεγων) πατὴρ ᾿Ιωμάν, καὶ νιοι Ναημ. Σε(ω) μειων ΡτΟ ΔΌΪΥ τερτεβεπίβ 

οΡ ογ ἸνοΨ, ἴῃ 15. Ἐ5.8 0} 15πρ ἃ ςοππεοίίοη ψΒ ν. 3, Ναημ ἰβ 

ἀουθι]6855 ἃ οογγυριίοη ἔγοπι Ναχεμ τα ὉΠ), πεπος ἴῃ Ρῆγσαϑβο, ἰξ οτἷρ- 
πα], 611] οὐδ ΌΥ Βοπιαοίεϊευίϊοη. ΚΙ. ΒΗ͂. τεβίοτεβ 88 ἔο]]ονβ: 
ὍΓΣ "Σ2} ἸΘ(ὉΝ ὯΝ (ΠΡΟΦῚ πο ὩΝ πδτο. ὙΒἘῈ ἀουδὶς τεὶδα- 
τοπβηΐρ οὗ ἐπα )αίμεν οΥ Κείϊακ, Ἀονενες, ἱηϊγοάποεϑ ἃ πὲνν αἰ ηου γ. 
--2ο0. γϑνη}) Οἵ. δηά Φὧλ γόνοι. 

21.238. 8018 οὗ 58οῖδῃ.---Αὐ Ὀτίεῖ ποίϊος οἵ ἔβη} ε5 οἵ 
τερυϊεά ἀδθοθηὶ ἔγοπι 5}Πε]αῃῦ, ψῆοβθα δίοςκ ϑθθὴβ (ὁ πᾶν 
Δἰπιοβὶ δηιϊίγεϊγ αἰβαρρεαγεά. (ΟἿ ἴογ ἴῃ6 ΟἹἹΥ οἴπεῦ ἀεδβοθεηάδηῖβ 
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τεςογάθά 9" Νέα. 11".-- Τῆς σοης ὁ 5μοίαλε ςοη οΥ ὑμάαλε τυεγε ΕΓ 
αίμεν οἱ ̓ δοαλρ ἱ απᾶὰ Γααλ Ὁ {αἰδεν οὐἡἩ Μανεσθα απὰ ζανεος 
6 4δι6 Ἰέπεις τυογξεγς οὔἩ Βειβι-ατλδοαὶ ἱ απὰ ]οκύμ ἡ ἀπά νιη οἵ 
Ομοκεδα ᾧ απᾶ .ο᾽αδὴ: απὰ δαγαῤῆ Ἱ τὐπο γμίεά ἐπ Μο᾿ αὖ απὰ 
γείμγηφαά ἰο Βειϊ εἰμεν: Ἐ]. ᾿Εν οἰβενῃεγε ἰ5 ἴῃ6 Ὀσγοίμοσ οἵ δ5μείδῃ, 

ψ80 ἀἰοὰ υπητμλοὶν (οΓ. 25). δίποε Μαγέσμα 186. ἴῃς πε} -Κηοντα 

ἴον οὗ ἴπ6 ϑμερμεϊδῃ δηὰ ζέοαΐ οὶ ὑη]κοὶγ ἰ8 (ἢ 88 πηὲ ἃ5 
1, μῖ58 (Μεγεσ, Ἐρδέ. Ρ. 164) δηὰ Ολοϑεδα 15 ῥγοῦδΌΥ 

ἰάἀοηείςα! τ ΟΒεΖὶρ (απ. 38) -- ΑΟ ΖΡ 708. 15. ΜΙ. 1: δρ- 
Ῥᾶγεπεὶγν αἰβο ἰῃ ἴμῈ ϑμερμείδη, Βείμ-ασἠδεαΐ, οἰ ματυνῖϑα ἀηκποννα, 
5 ἴο Ῥ6 βουζῃϊ ἰῃ ἴΠ6 βᾶπιῈ στεφίοῃ. ἴῃ ἴπ6 ρίαςε οἵ γείμγηδά [0 
Βειμίελενι, ΑΝ., ἈΝ. Βανε [οἱονίηρ Δ ...ςμμδήεηενι, ἃ ῬΥΟΡΕΓ 

δια ΡάγΆ}16] τὶ δαγαῤἧῆ, Ὀυϊ (86 τεπάεγίηρ ρίνεη (ΚΙ.) μανίην 
ἴδε Ξυρροτὶ οἱ ὥ, Ἦ, 5 υπάουδίεα!γ σοττεςί.---ῆοιν ἐδ γόζογάς αγὰ 

οἰ] ἐ.6., ἴ[ῃοϑε οἵ ἴ[Π696 δι} } 165 οἵ 586 8}.-- -ΤἼεσε αγὰ {1:6 ῥοί!εγ5 
απὰ {με ἑημανἠαηπίς οΥ Ν εἰα ἴηι ἡ απὰ Οεάογα!ι]. Ν εἰαΐηι 5 οἰμοῦ- 
ψῖβε ὑρκηονῃ. Οεάογαΐ ἰβ τηοπιοηθὰ ἰῃ 705. 158. ἘΝῚ. Γ8Δη5- 
Ιδίεβ. (Βεπὶ τεμάδσίην, ἐμοσε ἐμαί ἀτοοῖ! αγποπρ ῥίαναοης ἀπά 
μεάρε5.--- Ὡς εἴδιιθε, Τλεγ ἀιυεῖ! ἱκεγε ἐπ [6 κἶρερ᾽ 5 ϑεγυΐζε] ἴ5. ΔῈ 
ενϊάδηϊ Ιοοῖκ Ὀδοϊκυνατά.---ΤΏε86 οὔβουγε νν. "-35 ΡΥ ΔΌΪΥ ῥγέϑεσνα 
ἴα ἔδυ ἰγαάϊἰοηβ δηὰ τοδί ομβῃΐρ5 οἵ ςεγίδίη γθᾶνεσβ δηὰ 
Ροϊίειβ οὗ ἴμ8 ροϑβί-εχ! !ς {ἰπλε8Β. Τὴ τείεγεηος ἴο Μοδὺ δηὰ ἃ 
τείυσῃ Ροΐῃίβ ἴο ΘΟΠΊ6 5ἴογυ 5: π|}}8γ ἴο {πὶ οἵ Ευϊῃ. Α σοππεςοίΐοη 
Ὀεΐνεθῃ ὕοασὶ πὰ ϑαγαῤῆ, ἐβρεοία!ν ἔσομαι {πεῖν συ] ηρ ἰῃ ΜΟΔΡ, 

δῃά {πὰ Ροβί- εχ ]!ς οἶδη Ῥαβδῖῃ-πποδ Ὁ “Οονεοσποῦ οὗ ΜοΔΡ,᾽" Ἐζγ. 
29 8 τοῦἊ Να. 3.171} χοῖδ (Ὁ). 45 Ὀδεη βθεη (ο΄. Βονενεῦ, Ῥαμδίῃ- 

πλοᾶρ, 9..). Βη. Πο]άβ ν." βηἰγεὶν ἀμί 6} 1 1016. 

Α νΕΙΥ τεδαδὺ]α Ἔχροβίοη οὗ ἴπεβε οὔβουγε νεῦβοβ ἰη ἰῃς ᾿ρῃῖΐ οὗ τῇς 
ἀἴβοονεγυ οὗ δ μδῃά]ε5 ἷπ 5. Ῥδὶ. ἰμβοσ θεὰ ὑἢ ὨαπλῈ5 βἰπΉ τ ΟΓ 
ἰάεπεςδὶ ἰο ἴποϑὲ μετα ρίνεη ἷ5 ῥγεβεηϊεὰ ἴῃ τ1πῸ Ῥαὶ. Ἐχρίοναϊίον 
Ἑωμάὰ Οὐυαγίεν!ν διαίενιο τορος, ὉΥ ΒΕ. Α. ϑίενατγι Μδοβ) βίεσ, υηάεγ 
ἴδε {π|ε, Τῆε Ογαξίονιοης Ομδά ο ἐλε Τ ῖδε οὗ μάα, Ρ0. 243 ἢ.» 318 7. 

21. Τῇ ὕΏΨΝ ἃ οοιτυριίοη οὗ ὕγοψικ [858 Ὀθεη ἐουηά, βεὲ ἘΒέ. Νδηιεβ 
ἢ 41.- 22. ὈΠὺ 39} Βε., δάοριεὰ ὈΥ ΚΙ., Ὀγ τῷ ΠΩΣ 5 καὶ 
ἀπέστρεψεν αὐτοῦ ἀβεδηρεὶν ἀθουκιείν. Ἢ τεηάοτβ [ἢς πίετε νοῦβα δέϊοτ 

ἴδε 53:}]ς οἵ δῃ οἱὰ πιϊάγαβϑῃ: Ε φμὲ σίαγε ὕεοῖ! ϑοίονε υἱγίφιε Μεηδαοὶξ, 
εἰ ϑ5δομνες εἰ ἱποομάδης φμΐ ῥγέμοὶῥοες γμεγμη ἐπ Μοαῦ, εἰ φμὲ γευεγεὶ 
ϑιπ ἐπ Σαλεν. 
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24 43. ΟδΠΘΑΙΟΡΥ, σΘΟΡΓΑΡΏΥ, πὰ δἰβίοσυ οὗ ϑίσιθοι. 
Τῆα ποίίςεβ οὗ δίπηθοη παίυγα!!ν ἕο] ον (μοϑε οὗ ᾿ἀ δὴ ονὶπρ ἴο 

ἴδε οἷοβα σοπηβοϊίοῃ θείνψεεη {μὰ ὑγῖρ65, φῇ, 70. 15. ΤΒε Ἰοὶ οἵ 

ϑθθοη νγὰ5 βου οἱ Γάδῇῃ, ἀπά ἢ 5 εἰ(ἴ65, [05. το'-, εσα ἢ 

7υἀ δ} [{π2115 δηὰ ἴῃ 705. 1 59-2:-. .Σ ηο] 64 ἴῃ (᾿ς [1515 οὗ {μι {γῖθα. 

Τῆε δοοοιυηΐ [4115 ἰπΐο ἔουσ ρᾶγίϑ: νν. ".-1 815 5005 δηά 186 χοηθδὶ- 

ΟΒΥ͂ οἱ δμιϊπγεὶ; νν. "5.2 (Ποῖ ἀνε] ηρ- ΡΙδσοβ; νν. γ.-5 (ΠΕ Γ ῥγίποαβ; 

νν. 3.4. ΒΙβίοσί 4] ποίϊσεβ. ΟἱὨἨ ἴῃθϑ6, νν."- 15:24 τς ἀογίνεα ἔγοπ 

σδῃοηΐοδ] βϑουγοαϑβ (υ. ἰ.). ὙΣ ρεπθαίορυ οἱ ϑΒίπιηεὶ, (86 ἰδὲ οὗ 
ῬΓΐποοβ, 8πὰ ἰῃς ἢὨἰϑίογί δὶ ἱποίἀθηῖβ δὲ {π6 οἴοβα γε οἵ πῃκπονῃ 
οτἰρίη. Τῆς ᾿αϑὶ ψεσα ἰηἰγοάυποοα Ὁ ἰμῈ ΟΠτγομίοϊεγ 5ἰ ΩΡ ἴο 

5ῃον δα! οηδὶ ἀννε]]πρ-Ὀ]ςΕ8. 
24-27. Το 50}8 οὗ ϑίγηδοῃ δηἃ ἴπ6 σθῃΘΑΙΟΡΥ οὗ ϑῃϊπιοὶ. 

--24. Ὑμεβε πᾶιηεβ ἄρρεᾶγ ἱῃ Οῃ. 461 ἔχ. 6: Να. 261: ἘῸΓ 
νυ δίϊοη5 566 ἰαχίια] ποίθ. Νοίβίης 5 Κπόντῃ οὗ (μ6 οἰδῃβ ψΕΐο ἢ 

1Πεγ τεργεβεηί.---28 ἔ. Α ᾿ἴπε οἱ ἀεδϑβεβηΐ ἔσο 5 μα μὲ, ννοβε πιο μεν 
νγ85 ἃ (δηδδηϊϊθβϑ, σῃ. 46: Εχ. 6". ,6.. (ῃς οἰδῃ σοηϊαἰηςα Οδηδδη- 

ἰΠ|5}} δἰ επιθηι5.--- Μέδοα»"] δὰ Μ|εμρια } ᾶτὰ παιηθ5 α|50 οἵ ἀε- 
βοδηάδηίβ οἵ ᾿βῃπ186] 139 τη. 25}, βυρρεβίίησ ἰμπ15 ἃ σοπιπ  ρ] ἰὴ 

οὗ (μ6 δἰ πχεοηϊῖοϑ ἢ Αταθίδη3.--- ΠΠανη᾽ οἱ Ἐ] ἰμ᾿ογεβίίηρ 85 Ομ 6 

οὗ [ῃε ἔενν ΟἿ. πᾶπηεβ σοτηρουηάδα ψίῖῃ ὩΠ “(Δ μογ-ἰη -ἰανν,᾽" ὁ.6., 

Κίμδπημδῃ. Ηζδιλιεὶ -α “ἃ Κἰηβιηδῃ 15 σοα᾽ οὗ ““Κἰπβδπχδη οἵ ἀοά.᾽ 

ΜΞ υντοηρὶγ Ηαρηημεὶ τὰ “Ἦραϊ, ψταῖῃ, οἵ" οὐ “15 Οοἀά."- 

Ζαοομγ] ἰ5. ἃ ἰτεαυεηΐ ροϑβί- Ἔχ !ς Ὡ8η16.---27. Νοιῃίηρ [τ Γ ἰ5 

Κπονπὶ οἵ [18 Θῃϊπιοὶ ῃο βυγραβθοα ἢἷ5 Ὀγείμγοη ἰῃ [Π6 πυπαθο 

οἵ Ὠἷ5 Βουβεμοϊά οὐ οἰδῃ. 

28-38. Το ἀν !]ηρ ΡΙ6ς68 οὗ ϑ'πηθο.---ΤῊϊ5 ραββᾶρε ἰβ ἃ 
ἰταηβοσίριίοη ψ ἢ 5! ρῃς σμδηροβ (υ. ἐ.) οὗ 705. τ9""".--28. Βε᾽ εγ- 
σἠιοδα 7 ἴῃ γγ6}}-Κπόντι ουἱροβὶ οὗ βουΐϊμοτη 7υἀΔ4ἢ ῥτεϑθηΐ συΐῃ 

Βῖν ἐς ϑεδαὶ (ΞἸΡ. 111. Ρ. 394).--- Μδιαάα } ΝΕ. 115, ρεσβαρβ ἴδε 
Μαϊδίὰ οἵ 705. (4π|. ΧΥΤΙΠ]. 6. 2) ἰἀοη εἰ εἀ Ὁγ Εοδίπϑου (ΒΚ. 11. 

Ρ. 201) Μία ΤΕ! εἰ ΜΊΠ, εαϑὶ οἵ Βθ᾽ ἐγϑμεθα', ὙῊΪβ ἰ5 φιεβοηθα 

Ὀγ ΒΗ] (ΘΑ4Ρ. Ρ. 183) πὰ Οσοπάογ (ΟἿ. 111. ΡρΡ. 403, 415).--- 

Ηαταν-οἸμ᾽α]) 29 Βὴ)α}}} οὐ Βέϊαϊ, (5ε6 ἰεχί. ποί}), ᾿Εζεη!] δῃά 
Τοϊα4] μᾶνε ποῖ Ὀεδη ἰἀεηιβοά, [κεν ίϑα 80 Βοίλιμ᾽ 61] δαυϊναϊοπὶ 
ἴο ΒΕ ΕἸ τ 5. 30" 1655 Βεῖ! Αμία νεϑὶ οἱ ἤυϊυ! (ΘἸΨ}. 111. Ρ. 
302).---Π για] δοσογάϊηρ ἴο [Ε ἴῃ Νὰ. 21 τεςεϊνοα ἰϊ5 πάπα “ἀ6- 
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βἰγυσίίοῃ ᾽᾿ ἔτοιῃ ἀείεαϊ οἱ (ῃε (δηδδηϊίεβ Ὀείοσε (με εηΐταπος οὗ 
15γδεὶ ἱπίο (με ἰαηὰ οἱ Ὁδῆδαη. Ασοογάϊηρ ἴο 7. 1:1 [58 οσί σίπαὶ 
Πᾶπλ6 85 Ζερηδίῃ δηὰ {πὸ σμδηρο ἴοοῖκ ρῥίδος (Ὠγουφὰ [15 ἀδδίγυς- 
οι ΕῪ 7 υάδῃ δηὰ δίπιθεοῃ. Ασρυίηρ ἔγοτῃ (6 ἤδπης Ζερμδία ἰΐ ἢδ5 

θδεῃ Ἰοςαίοα δἱ δοδαΐία (ΒυΔ], ΟΑ Ρ. Ρ. 184). ΤῊΪ5 5 ἀουδιίυ! (5ε8 
Μόοοτγε οῃ 10. 1"). ΤὨε οεἰζγ Ὀεϊοηρεὰ ἰο Τυάδῃ, τ 5. 30", δῃηὰ 5 

τεαυεην τηεηιοπθὰ Νιι. 145 Πζ. 1.6 705. 12} 1.539 19..---ζίζίρ] 
ἴῃ εἰϊν ρίνεῃ ἴο ανίὰ ἔογ ἃ τεϑίάεηςς Ὀγ Αςμίϑῃ Κίηρ οἱ δίῃ, 

1 5. 27" ΡΕΙΠΔΡ5 4415|μ] ἃ ἤδᾶρ οἱ τυΐηβ5 βου οἱ Βεεγβμερα (ΕΟὈ. 
ΒΚ.511. Ρ. 201), θυΐ πλογα ρεπογαὶν ἰἀοηεἰΒοα αἴΐογ σοηάοτ (ΟΥΨ. 
1. Ρ. 288) νὰ Ζωβοίέξε κου[ἢ-εαϑὶ οἱ σἀΖα (50 ΒυΜ], ΟΑΡ. ρὑ. 

185). Ιἰ νγὰβ ἃ ρμοβί-χὶ]ς τοϑίάθηςς, Να. 11᾽5.-.-91. ΔΒείδπ-νιαγζα- 

δοί᾿] Ὠουι5ε οἱ οἰιατίοίβ, ποὶ ἰἀεπεΠεα.---Π ασαν-5μ5ΐ5}} ἘμοἸοβυγε οὗ 

Βογϑοβ, ἰἀθης οὰ ἰῃ [ἢ συΐη διέ ἴδῃ τ ]65 βου οἱ σ4Ζὰ ()8.). 

-Βει}»-δὲγἡ] Ῥόδον σοιτυρίίϊοη οἱ δειϊῤεἰεδαοίμε 705. 19. Α 
Ῥοββί 0]6 σεπηϊηίϑοθηοα οἵ ἴῃς 1,δραίγοίἢ πλεπιϊοηδὰ πὰ ἴμε ΤΕ]] εἱ 
Απρδγηδ (8 ]εῖβ; ποί ἰάἀεπεβθα.-- ὁ μα αγαΐ».] δμαγμδδη 705. 1095. 
ΤῊ 5 Ἰδοῦ ργεβϑεσνεβ ἴμε (τὰ δη ἃ δησίδηϊ ἤδπια οἱ (Π6 ὈΪδοθ, βἰποα 

ἦτ ἀρρδβαγβ ἱπ (με ἰδὲ οἵ (ῃ6 ἴονῃβ σοηαυεγοά ὈΥ ὙΒοίμηεβ 111. 
(Μύϊεν, 4 οἷο μπὰ Ἑμγοβα, ῬΡ. 158, 161). ὍΘ ἴονντι 5665 ἴοὸ 
Βᾶνε βαυγ Ἰοβὲ 115 ἱπῃρογίδπος οσ ἀἰβδαρρεᾶγεά, δηὰ {πε ἢδῃηε ΤΩΔΥ͂ 
μᾶνε θθεῃ οοτγυρίεα ἱπίο 5}8᾽ ἀγαῖίπη. [1 Βὰβ θεεὴ ἰάἀδπιϊβεὰ ἴῃ 
186 τυΐη Τεὶ! ἐδὴ δμενίαμ, ὑνεῖνα τὰ }]65 πουίῃ-τνεϑὶ οἱ Βδθεσβῆθρα 

ΟΥΨΡ. 1Π. Ρ. 262).---Τῆεσε τυεγε ἐμεὶν οἰδὲες μη] αυϊά τεὶρηεα] 
ἃ Ῥαζεῃμείοαὶ οἰδιιϑε ἰπιγοάυςσεα Ὀγ [6 ΟΒΓΟΙΙΟΙΕσ, οἰ ογ ἃ τεΐεγ- 

εῆςε ἴο Πανὶ 5 σεηϑυβ (Βᾶ.) οσ πῖογε ργοῦδοὶν ἱπαρὶ γίπρ [μδἴ ἔγοτα 
ἴδε ἴτηε οἱ θανία οπνναγά ἴΠεϑὲ οἰἶδ8 0 Ἰοηζοῦ Ὀεϊοηεὰ ἴο ϑἰπχεοη 
(Βε., ΟἽ.). Ὑΐβ νᾶϑ οἰθαυὶγ (6 οαϑαὲ ψῖἢ ΖΙΚΙ αν, δβϑισηθά Ὀγ 

Αομίβῃ Κίηρ οἵ Οδίἢ ἰο θανία δηὰ αἰϊεγναγά ἰγδηβίεττθα ἴο [υά 8}, 
ϑοιβ οἵ {μετὰ ἃτὲ ρίνεῃ 450 ἰἱπ {πε ᾿ϊϑὶ οἵ (ῃς ἴον οἱ Τυάδῃ 
ἰῃ 708. 153-53, οἵ. α͵50 1 5. 30". Μοίδάδῃ, ΗδζΖαι-ϑῆυδὶ, Βεεσβῆερδ, 
δηὰ ΖΙΚΙαρσ Δρρβϑᾶγ ἰῇ Να. 115-39 85 σεβϑι ἀβῆςεϑ οἱ ροβί-εχῖ!ς 7υἀ4- 
ἰϊε5.--Ξ92. 46 ἐμεὶν νἡ]αρο5] Ὀεϊοη σα πῖτἢ [με οἰτἰ68 ἐπυτηθγαίβα ἴῃ 
γν."5.:. Δηά 5 ηοΐ 8 ἀοδίρῃηδίίοη οὗ ἴμοβα [ο]] οννίην.--- Εἰα»:] ἰ5 ἃ 

ἰεχίυδ] οοττυρίίοη ογ βυλδϑιταξοη ἕον ᾿Ε λον, οἵ. 705. 1.5.3 101 1 8. 

30" (ψΒετῖὸ ΑΒ ̓ Εἰλαξ), ποὶ γεὶ εἰοατὶγ Ἰοσαίοά, ΔΙ Βουφὰ ρ]δοεά δἱ 

186 τυΐη ᾿Αὐήμη ἤεαγ ΕἸδυ Βοσορο 5 (5. 111. Ρ. 261).---ἰΑ͵-- 



τό 1 ΟΗΕΒΟΝΙΟΙΕΞ 

γὴηΉηΗ0}} [05.153 101: Να. 115 ΖΕ. 1419, ἃ ργοροβθὰ ἰἀεηβοδίίοῃ ἰ5 
Κπ. ὕνιρι εν Κωριαπὲρε Ἠοτίῃ-εαϑὶ οἱ Βϑοσβῆερα (57. 11. Ρ. 
φόι, Β.}], ΟΑΡ. Ρ. 183).--- Τοξθη 1] ποὶ γεῖ ἰἀεπιβοὰ .--- 45 λα 5] 

64. ὧν) 7ο5. 1.5.3 10 21. (58ΒΟΤ.) 1 5. 3039, ἃ Ὀγίθβυ οἰ ποῖ γεῖὶ 

ἰάοητΒοὰ.---Τομν Ἐ]. ᾿Αὐρπ- τ ΡΘΗ ν᾽ἃ5 ϑΙΤΟΏΡΙΥ τοδα 85 ὑῸ ρΙδο 68, 
Βεῆςε 38 (μγουρῃ σοττυριίοῃ [45 βυε.---838. Βα' αἰ] ἃ συτγίαἰ!πχεπὶ οὗ 
Βα' αἰαι},- δε᾽ εἦ γα νιαϊ-περεῦ. ““Μίϑβίτεββ οἵ ἴῃς ννεὶ], τ1μ86 Εἰρἢ ρ'δοα 
οὗ ἴδε ϑουϊ μ᾽" 705. 195, οἰεαυγ βοιλα οἱ ρ͵δες οἵ τνουβῃΐρ οβα 

Ἰοςα! ιν 5 ὑπκποόνη.---Αηἴὦ ἐπεγ κα α ρεπεαϊορίοαὶ ἐηγοϊϊθη}} 1.6... 
{δε τροθεῖβ οὗ ἴμ6 {τἶρε οἵ δίτηθβοη ἱπηδοἰ ἰπρ {Π65ὲ ρἰδσεβ πδά 

τοοοχάβ βῃονίης {μεὶγ ρσοόροῦ {{ἴ04] ἀεβοεηΐ ἀηά βεηςα μεϊὰ ἃ τὰς 
Ῥίδσθ ἰῃ Ιβγϑθ]. τ ΐβ ουβεγνδίίοῃ ἰ5 ἴῃς Οβγοηίοϊεγ᾽ 5 βυβϑιϊαϊα 
ΟΥ Ῥδγδρῆγαθε οἱ {με ρῆγαϑθα σσοογάΐϊηρ ἰὁῸ ἐπεὶγ ὕαηεθέος 705. 
10". 
84.43. Ῥτγίποεβ δηὰ Ἵοοπαιοϑίβ οὗ ϑίπλθου.--- Α ρδγαρταρῃ 

5 μΕγ ἀπηοίαιεὰ ἰδ Κοη ἔσο βοῖηα οἱά ϑδουγοα (Κὶ.). [{ σοπίαϊῃβ5 
ἃ ἰδὲ οἱ πᾶπηθ5 νν. “51, Δη Ἐχρ]δηδίίοῃ οἵ 6 ρεγϑοῃβ τηθηϊοπϑάᾶ 

ν. "., (Βεἱσγ σοηαυαϑί οσ γα ἴῃ ἴῃς ἀϊγθσιίοη οἵ ΡΒ] ϑιΐα νν. "5- δηὰ 

ἰῃ (μὲ ἀϊγεοιίοη οἵ Εάοπι νν. “"....--ϑ9Δ2ὄ4-87. ΤῊΣ ἀεβοεηΐ οἵ ἴῃγεε οἵ 
1μ6β8ὲ ϑίπλθοη 68 ἰ5 ρίνεη : Χοσδαΐ ομς σεπογαίίοη, .76ἦμε ἴὮγες, δηὰ 
Ζίέξα ἔνε, Ὀυΐϊ [πεῖς σοπποοίίοη νυ ἢ [81}}}65 οὗ δἰ πλεοη 8 ποῖ ρίνεῃ, 

Ὁη]655, ἰῃ ἴῃ οᾶϑ6 οἵ Ζέζα (ν. "7), ἰπϑίεδά οἱ δλενριαίαν (3) ) νε 
τεδὰ δλέμιοὶ Πν») Ὁ) σ΄. νν. "τ, Τυάρίηρ [π6588 ἤᾶπη65 ἃ5 ἃ ΜΒΟΪς, 
{ΠῈῪ ἅγα οὗ 8 ἰδῖς ἑοστηδίίοη (ταν, ΡΝ. Ρ. 236).---38, Τ εξε 
ἐπιπεγαίο ὃγ παρα, εἰς.]. ΤὨῊΪ5 ἐχρίδηδίογυ βἰδίετηεηϊ ὑσγοῦδοὶΥ 

οᾶπια ἔτοπι (6 ΟΒγοηίοϊονς (ΚΙ. 580Τ7.).---399. 4νπῶὰ μεν σαπιδ ἰο 
4:6 επίγαποε οὗ Οεγατ,Ἔ εἰς.]. ΜᾺ ᾿ὰ5 Οεάογ ο΄. ν.", Ὀὰϊ ἃ 5! 'χῃς 
εἰπεηἀδίίοη ρῖνεβ σεγαν (ῷ, ΚΙ., Οταῖ, ΒΒ], ἀΐς Εά. Ρ. 41), ψ ῃΐς ἢ, 

φοηϑἀογίηρς [μ6 Ἰοσδ! γ οἱ δίγμθοῃ, 8 ργοῦδοϊὶυ ἴΠ6 ἱστὰς τεδάϊης. 
Τα Ἔχρεαϊιίοι {μϑη ννᾶϑ8 ἰοναγὰ ΡΒ] 15ἰ18.---40. Εὸν ἐδε ἱππαδήαης 
ἐμόγα 7ογηιογὶν τὐεγε οἵὨ ἐδ οὐἐἰάγεη Ἐ οΓ Ἡ αι} ἃ εἴδυβε, ρεσμαρβ8 

εὐϊίογία! (ΚΙ. 5807.), ἐχρ! ἰπίηρ ἴμε βϑεσυγίιν ἔεἰς Ὁγ [86 ἱπμδθὶι- 

δηΐβ ογ ἴδε ΠΙΡεγίν ἔεϊς Ὁ. [Π6 δἰπηθοηϊίεβ ἰῃ ϑεϊζίηρ {με ὶσγ ἰουγι ΟΓΥ. 
Τῆε Ηδπιῖίεβ σεργεβοηΐ εἰἴμεῦ Ἐφγρίίδη5, Εἰ ορίδηβ, οὐ ποσὰ 
ῬΓΟΡΑΡΙν Οδηδδηϊίεβ. ΟΥΌύ ἴῃα ϑἰγααγ χυΐεὶ δηὰ ρεδος οἵ ἰμῈ 
ἱπμδθί δη(8 οἱ 1,δἰβῃ 7. 183".--41. Απά σαπιο ἐἦμό56 τυλο τὐεγό τὐγί!- 
θη ὃν παριὲ ἐπ ἴὅδς ἀαγς οἵἨ Η ποκα κἰπρ οὐ “μάα 8]. ΔΜ ΒΕεΙΒοΣ 
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ἴδε τεοογὰ (Βε.) ογ ἴῃς γταἰὰ (Κε., Ζοε., ΚΝ.) οἵ ἴμεϑὲ δι πιθοηϊθ8 
νν85 τηδήε ἰῃ {πε ἀδγϑβ οἵ Ηδθζοκίδῃ 5 υποεγίαϊη ἔγοπι ἴῃς ΗΘΌΓΕΝ 

ἰεχί; ὑγοῦδθὶν {π6 Ἰαΐίογ δηά {πὰ νυ θη τεσογὰ ΠΊΔΥ ΟΗΪΥῪ Γαῖα 

ἴο {πεὶγ τηδηιίοη ἀρονα νν. "-1.- -͵-ὐα ηπἃ ἐπεγ σηιοίς ἐδιεὶγ ἱεμίς αμὰ "}:6 

Μὲπμρηῖρι ἰὐἱιο τὐεγε Τομμὰ ἰμεγε]. ΤῊ Με πμρῖνε ἀγα ἀβυδ!ν σοη- 

πεοίεὰ τί τπῈ ἙΔοπλεῖς οἷν Μαΐδῃ βου οἱ ἱμεὲ θεδὰ ὅ6ᾶ, 
ὑνεπίγ-ῆνα ταΐ]ε5 ννεϑὶ οἵ Ρείγα (Βε., Κε., ΟἽ., Ζοε., Βῃ.) ((Πΐ5 15 

ἀουθίίυ!, Β0Η], ἀΐε Εά. Ρ. 41), οὐ ψῖ τμῈ Αταρίδῃ Μίπθδηβ (6]. 

ϑζῖζ. Ρ. 450, Ὑεπιεη, Επον. Βνὰ.5, ὙΝΊΏΟΚΙος, ΚΑΤ. Ρ. 143). 

ΤΕ (ὦ μιναιους ἰανουγβ [Πἰ5, οὐ. αἰβο 2 (ἢ. 26".--ἀπϑπά ἐμὸν ἐχ- 

ἰεγηπαϊσα Μ|6η1]. ὙΠΕΓΕ ἰδ ὯῸ χαΐοεγεποθς ἤεῖα ἴἰο 8 τεϊϊρίουϑ 

τηοῖϊνε ἴῃ {π6 υ86 οὗ (ῃε ψογὰ Ὠ“ἽΠ ο ἀδείγον (ΒΏΒ. ο΄. 2 (Β. 2ο": 
32. 2 Κι. τ}: 15. 37.}.---ὔῦγνμο {᾿ς ἀαγ}]. (. ν. ", ἦ.ε., υπίο {πε 

{ἴπιε οὗ [με σοπιροβίϊίοῃ οἵ ἴμε Οῃγοηίοϊεγ᾽β βϑουγοε.---42. Α4πῶ οὗ 
ἐμοηι οὐ {:6 δοης οὐ δίρισοη ἤνυε Ὡμπάγοά πιορ τυοηὲ ἰο ΜΙ. δεῖν]. 

ΤΠα τοϊαϊίοη οἵ (μεθ6 δἰ πηεοηΐίεβ ἰο [Πο88 ργενί ουϑῪ τηθπιϊοηθα ἰ5 
οπίίγεϊ νυ ἀποογίαϊθ. ὙΠῸ ψνογάϑ ἥγοηι {6 δοη5 οὐ δέριθοη ᾿ᾶνε Ῥεθη 

Βεϊὰ ἰο ἄγαν ἃ ἀϊϑιϊηοιίοη θεία {μεθὲ ἄνε Ὠυπάτεὰά δηὰ (ῃ 68 

ϑπεοηΐ65 ργενϊουβὶν τηεηϊοηδα (Οταί, εν δίαηιρι δέν θοΉ,, ̓ . 30), 

δηὰ σοηίγαγίννἶβε ἰο ἰἀε πε γ (Ππεπὰ (Βε.).---48. Τῆς γεριπαηξ οἵ “1:6 
Ανιαϊοκ 65} 1.6., [ῃοϑεὲ μο μά βυγνίνοα [πε δἰΐδοκβ οἵ 5840} πὰ 

Θανὶά (ι 5. 14,8 15" 2 9. 8:) δηά οἰπεῦ ἴοεϑ. ὙΠΕβῈ σοπαμεβίβ οἵ 

ϑηθο νΒΟγΈΌΥ (μα ἰτρα ραϊπεα ἢδνν ροββαββϑίοῃβ γογηϊηα οἠς οἵ 

τῆς 5 τ]ὰ γ ἐχρεαϊοη οἵ Πδη (7. 17, 18), ἀηά ψνε ἃγε ἱπο]πρά ἰο 

τΤασεῖνα ἰῃ6 τοοοσὰ 85 ρεηυίποὶν Ὠἰβίοσγίςαὶ (οἷ. Οταῖ, 2 6γ δίανμη 

ϑέριδοη, Ρ. 30 ἢ.). ΤῊΪ5 Ὠιἰδιογιοἰ ἐν ἴα ἀουδίεά Ὀγ 5ῖδάε ((έδολ. 
Ι. Ρ. 155) δῃὰ Με μαυβεη (Ργοὶ. ΡΡ. 212 4). Ὑῇε ἰαΐε οτὶ βίῃ 

οἵ 16 πᾶπηθβ ἴῃ νν. ""- (υ. 5.) πᾶν 6 βαϊὰ αἷβδο ἴο ροϊῃί ἴῃ {86 
5816 αἰγοοίίΐοη. ὙὨΕ τηοίΐνο, μοννενεσ, ἴοσ (Π6 ἰα τὶςαίϊοη οἱ βυο ἢ 

ἃ 5[οΥΥ ἰ5 ποῖ γε] ἀρραγεηΐῖ. ϑοηῖα οἵ [ῃ6 οἱ ἀδγ νυ γβ 5ᾶνν ἴῃ 
115 σοπᾳυαβῖ οἵ ΜΙ. ϑεἰγ (με βϑίδ] ]ϑμπιθεηΐ οἵ δῃ 5γϑθ] 5} Κίηρ- 
ἄοπι ἴμεγὰ Ὡς ἢ βεγνεα ἴο Ἐχρίδίη [Π6 ογᾶοὶε σοποεγηίηρ απ 

15. 21}. (Μον. Ρ. 136) δηὰ (Όγ ΗἱἰΖὶρ) {πε Κίπράοπι οἵ Μαββα 

(9) γον. 30: 31: (υἱ. Νοννδςοκ, ἤγου. Ρ. χὶχ.). Εογ ἃ [0] ἀϊβουββίοῃ 

οὗ 1ῃ6 τῃηονεπιθηίβ οἵ [ἢ {(τίρε οἵ ϑ᾽πιθοὴ δια αἷβο [υγῖπεσ νἱενν5 

οὐ 1ἷἰ5 ραββᾶρβ, μι Πΐο ἢ ἰ5 δοοερίεα 85 τεσογάϊηρς ἢἰβίοτυ, οί. τί. 

᾿γ Η. ΝΥ. Ηορε, ΕΒὶ. ΤΝ΄.. ς0}]. 452) 7. 
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24. Τηΐβ 13ῖ οἵ ϑοῃ5 οὗ ϑίτωθοῃ δρρεᾶζγβ α]9ο0 ἴῃ ὅσῃ. 46:9 Ἐχ. 6: Νυ. 
61:2. ὙὝΠε νατίβιίοηβ ἃγε 85 ἴοϊϊονβ: μὴ), Οη. δηὰ Ἐχ. ὑμιον. 
(5. Ὧδ5 ἴῃ 811} σαβ65 ἴῃ 118] ", οἰμοσυγῖβε ἴῃς γτβϑ. βυρροτγί Ἐξ ἴῃ 186 βενεσγαὶ 
Ῥδββᾶψεβ. ἘΡ σγαρ  οδ]Πγ " 18 ἃ τῆογε ῬγοῦΘΌΪς οογγυριίοη ἔγομ 2) ἴμδα 
[86 οοηνεῖβα. ΕἸΠΕ ἔογτλ 18 εἰγτηοϊορίοδ!ν οὔϑευτε (ταν, ΗΡΝ. 
Ῥ. 307). Ἐοϊονίηρ 1.05 ὅπ. δῃὰ Ἐχ. μβανε Ἴζν, δπὰ (Ὁ [88 μοζς σῇ. 
2. 45 ᾿Ιαρείν 5 ἰπ [86 Ράγα]]εὶβ 1.2), ὑρσεξειτεὰ Ὁγ Κὶ. δπὰ Βη. (δυΐ 

(5 ᾿Ιαρείν 15 ῬγΟΡΘΌΪΥ ἰηβυεηςοά ὈΥ [86 ρτεσθαάϊηρ Ιαμειν, οτἰρἶπαὶ ὦ 
Ρεΐηρ τμαὶ οἵ Α΄ Ἴαρειβ, Ὁ “«.,8. 15 ἀουθι]658 οοστεςῖθ ἔγοπι μι ραγα!]εῖβ 
85 ἴῃ ΤΏΔΗΥ οἴπετ ρἴδςεβ, Βθῆςς 15 τνοσίῃ]ε58 85 ενίἀθεηςθ). πν, απ. δηὰ 
Νὰ. Ἴπν.---ῦ. σ 9] δα τρεῖς.---28-31. 705. 195.5 ἽΝ2 ὈΓΌΓΩΣ ὉΠ ᾽ν) 
ΓΝ ΔΟΡῚ ΠΟΙ ὈΊΣΣΥ ὙΘΙΛΟΜΥ ὈΧΡῪ ΠΌΣΥ ὉρῚΦ ἽΣΠῚ ΓΊΘΙΟΥ ΨΏΦῚῪ »ῈΦ 
ὈΠΛΉΣΓ, ΠΡ» οὔ ὈΓΨ ἸΠΥΌΦΎῪ ΓΊΝΩ ΓΝ ΠΟ ὝΧΠΥ Γ;ϑ θη. ΤΈΣ 
ομδηρεβ ἅτε ἴ8ς οπγββίοη οἵ γ2ὩΨ διὰ [με ἱπβεγίίοη οὗ 2 Ῥεΐοσγε ἴ8ε πδιηθ8 
ἐχοεθρὶ ὉΡῪΘ' ὝΣΠΙ ΠῚ ΊΌ, 85 (ῃ αϑα οὗ ὩΦῸ τεχυΐγεά, ἀπὰ ππῦ2 ἔοσ πῦὩ» ὈΜΊΡΩ 
ἴος ϑηγῶν 5 ἔοσ ηγῦν, ὉΌ ἴοσ ΠΟον ᾿ΝἪ2 [2 [ῸΓ ΓΊΝΩ ὨΣ, 
δηά Ὁ ̓ ν ἴοτ Ἰπυφ. ΤΟ ἱπϑογίίοη οὗ [με οἶδυβε ὉΥΊ 9 ἪΡ Ὀπὴ Ψ τὸν 
845 βεραγαίοαἀ ὈΠνΣΠ ἔσγοπι ἴῃς ῥγονίουϑυΥ δηυτηθσγαίθα οἰτεβ 80 (δὲ ἱΐ 
͵8 ἴῃ δρροβί[ἴοῃ ψἱὰ {πε οἰξῖεβ οὗ ν. 3, [λυ 411 [6 Ντββ. δπὰ Καυ.-- -82. 
ἸΌΤΡ ἰβ οπς ρμἷαος δπὰ να βϑῃουϊὰ τεδὰ »ὩῚν ἱμβϑίεδα οὗ ΨῸΠ δέϊεγ 

705. 197, ψογα 190 [858 ἔβ]!εη ἔγτοτα ἴῃς ἰεχὶ (Βεηῃεῖ, 5807.). ἴῃ 

705. ὈΞΨ9 ἀοεβ8 ποῖ ἀρρεᾶσγ. ῬσοδΟΪΥ ἰδ 15 ἃ ςοττιρίίοη οὗ ἼΠΡ, 708. 107 
152. 5, 20} (ψπετε Ψξ μα5 ἽΓ}).---ϑδ8δ. κ'η"}] ὧβ ἘΞ 4 58. καὶ οὗτος τεδἀ- 
ἰηρ Μ|Π).---ϑῇ΄. πρῸ9] ΚΙ. 5ΒΟΤ. ςοττεοῖβ ἴο ῬῬοΦ, ἴο ἀρτεὲ ὑπ ν. 5, 

80 8150 ϑίδάε, ΖΑ. Ν. Ρ. τό). (δ Συμεών -- ἸΙψον, σ΄. ν.».--40. 
ὉΝ 1) ΓΩΠῚ γΜ5] ἐς ἰαπὰ ἐς τοδδ οΓ (04) δοίμ μαπάς, οἵ. 170. τϑι9 15, δι} 

(ΒΏΒ. Ὃ 34).---0] ὦ 1 τῶν υἱῶν ““ 52. Ἐ 1 σνρε.--Αἱ 
Ὁ5))9ΌΠ] Οτ. ὈΒΡὉ5. 

Ν. 1.26. Το εαδβί-Ἰογάδηϊο Τυῖθ68. 
ΤΆς τεοογάϑβ οὗ διε, δά, δηά {πὸ δαϑβίοσῃ μα] ξ ἰγὶθς οὗ Μδπαβϑθῃ 

δτὲ διτϑηροα ἴῃ βϑῆοΓΑ) οἱ ἴπε βᾶτη6 ρἰδῃ 85 [δὶ οἵ ϑίπχθοη. ὙΏΕτα ἴ5 (1) ἃ 
ξεπεδιορίςαὶ ἱπιγοάδυςιίοη αἰνίπρ [86 βοῦβ οὗ [με ῥτορεηϊίοσ οὗ 186 ὑγῖρε 
διὰ δὴν ἱπηπιοαϊαῖα ἀεβοεπάδηςβ8 (οπἰεὰ ἴογ Οδά δπὰ εββϑίεγῃ Μδῃδβ- 
568), (2) δὴ δοοουπὶ οὗ [μα ἰεγγϊοσυ οσουρίεα ὈΥ εαςὰ ἐγῖθα, (3) 8 |ϊ15ὲ 
οἵ Ῥτίποεβ οἵ οἰἰεῖβ, δῃὰ (4) ᾿ιἰβίογιςδὶ ἱποίἀθηῖβ οοππεοίεα σὴ παν 

ἀνε! ϊηρ-ρίαςεβ. (2) δπὰ (3) τε ἱγαπβροβθά ἔογ ευῦθη δπὰ σδά. 1ὶ 5 
ἀϊθςυϊε ἰο 58ε6Ὲ μον τ 8 ογάθσγ οουἹὰ αν Ῥεδεὴ {πε τεβϑυϊὶ οὗ ναγίουϑ 
ἱπιεγροϊδιίοπβ. νε δνε γαῖ μεσ ἃ ρίεςε οἵ τοῦ σαῖς Ἠ85 οοπλα ἄονσῃ 
ἴο 8 ἰῃ 6ββθηεί δ} ἴῃς 86π|6 ἔογπι ἱπ αἱ ςοὮ ἰξ Ἰεῖε [6 ΟὨγοη ο]ετ᾽5 βαπά. 

1.10. Βουθοη.--ΤῊς {ρα οὗ ΒδυΡεη θα Ὀεοδπια ἰηϑίρῃ δ- 
οδηΐ, Ἰοβίηρ; [5 ἰοιτίοσῪ Ἐμσουρῃ [ῃ6 Θπογοδομπηθηίβ οἵ ΜοδΡ ἀπά 

Ῥεΐπς ῥγορϑθὶν δβοιρεὰ ἰπ δά. 1κὸ ἴμῈ δοοοιηΐ οἵ ϑἰπιβοῃ, 
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[δαὶ οἱ Βευθεη 850 [4115 ἰηΐο ἔουγ ραγαρταρῇβ: νν."" ἃ [ἰ5ὲ οἵ 

Ἐδυθεη 5 50η5 ψἱ [ἢ Τα πιά κ5 οἡ ἴμ6 Ὀἰσ Πσίρῃϊ; νν. 4- [86 σεηξδίοσΎ 
οἵ Βεεγδῃ, ἃ δυδεηϊίε ῥγίποε οατί θὰ ἀννᾶὺ σαρίϊνε Ὀγ ΤΊ Δ (ἢ- 
Ρ[Ιεβεσ; νυ. 1-᾽ [86 ψεπεδίορυ δηά ἀνε] ηρ-ρΙδος οἱ Βεεγαῃβ 

Ὀτείμγεη; ν. 19 ἃ ποίΐςε οἱ ἃ ψὰσ ψὶτἢ (ΠῈ Ηδρτίεβ. ὙΤμὰ ΟὨτγου- 
ἰοϊοῦ ρῖνεβ [ῃ6 βοῃβ οἱ Βδθυθδη ἃ5 {ΠΕῪ τὰ ἰουηά ἰῃ ση. 46" Νυ. 

265 « ὙΠεὲ δουγοα οὗ (8εὲ ψεηεδίορυ οἱ Βθεσδῇῃ ἰ5 ὉΠ Κηοντῃ. 

γν. "5. γ» τὴν δᾶνα ὕῬδδθῃ σοπιροβεά ὈΥ {π6 (Ὠγοηίοϊεσ ἔγοτη 05. 
13" δηὰ Νυ. 32"... ὙΠ ἱποίάεπι ἰῃ ν. "9 15 ἰηἰγοάπσεα ἴο 58ονν 

μον ἴῃ6 Βαυθδηΐϊίεβ οδπηῈ ἴο ρόββεθθ ΠΕ ἀνα! ΠἸησ- ρίδοε5. εαϑὶ 

οἱ Οἰϊεδά. 
1.8. Απά {πὲ τοης οἵ Κομδον {πὲ βγϑὶ δογη οὔ 15γα61]. ὙΠΕβα 

ψνογβ ἅτε βεραγδαίβα ἔγοπὶ {πεὶγ ργεαϊςαίε ΒΕ. {πε [Ὁ] οννίης Ρδγθη- 
τμειίςδὶ βίαιεπηθηΐβ νν."".β8-3, ἀπ Πεῆσα ἃγὲ τερεαϊβα δραίῃ ἰῃ ν.". 
- ρὸν ἢ6 τὐας ἰδ βγϑι δογη δμΐ δἵγιος μς ἀοἤοα 1:6 σομοῖι οὐ ̓ιὲδ αἰ λον 

416 δίγιμγίρἠξ τυας γίνε ἰο «705 εῤῖ: 5οη οὐ 19γα61]1. Ἐδυθεπ᾽ 8. ἀε- 

ΒΙεμλθηὶ οἱ [ιἰβϑ [Δι Πεγ᾿5 σους δηά ἢἰβ βυρβεαυεηΐς 1οθ5. οἱ 15 

Ὀἰγίτίσῃς ἀτὲ ἀογίνεὰ ἔγοπι Οἢ. 35} 40", δηὰ (μὲ ραββίηρ οἵ {π6 
Ὀἰγιτίρμι ἴο 7 βαρ ἔσομαι αη. 48. Τα δάἀορίίϊοη ΟΥ 74. οἵ 
ἘΡὨΒγαίπι δηὰ Μδῃδβϑεὴ νψγᾶβ δαυϊνα]εηΐ ἴο φσίνίηρ [Ὀ5ῈΡἢ ἃ ἀουθ]ε 

Ρογίΐοῃ οἵ {με ἱπμδγίίδησα οἱ ἃ ἢγϑί-οσῃ ὮΔϊ. 21:5-11.-- βρὲ ἤὲ ἧς 
ποὶ δηγοϊ οά ἐμ 86 φεμπεξαίοργ αἀοοογάΐπρ ἰο {6 δίγιμγίρ]. ΤῊΪϊ5 

τείεγβ ἴο [Ὀϑερἢ---ἰῃ (Πε {π|04] τερίβίετβ Εδυθεη Βεϊὰ (μ6 ἢγϑί ρ]αςα. 

(7. Ου. 46" 5. Εχ. 6" 4. Νὰ. 265 “5..--Ἴον Ὑμάα᾽; τοᾶς τὴν 
αηοηρ ἡεὲς ὀγοίμγοη απὰ α ῥγίπος τας ὕγορι ᾿ἴηι]. Τὰ τα] ν, 
Βονανοσ, {π6 Ρῥγε-οπλΐίηθηςα οἵ (6 βγϑί-θοσῃ βοαπιθὰ ἴο θεϊοης ἴο 

7υάδῃ, οἵ ἡ ῃοῖὰ 5 ἰῃ6 δουδε οἵ Ὀανία.---4-6. ΤῊἼξς σοης οἵ 
.0᾽ε}1. ὙΠε οοπηεοίίοη οἱ 7οεἱ ἢ βδυθεη βίγδηρεὶγ που 15 

ποῖ φίνεῃ. ΚΙ. δἴϊεγ Ὁ, Ἄ, βυθϑιίιαίεβ Οαγηη (ν. 3), θὰϊ {Π6 ος- 
οὐττεηςε οἵ 706] ἴῃ ν. " 15 δραίηϑί [Π|5. ὙΠῈ 50ῃ5 οἱ [06] ἃγε {πῸ 

ῬΕΙΒΟῚ5. [ο] νη. ὙΠΕΙΓ Πᾶτηε5. ἅτε ποὶ ἱποοηϑβίϑίεπί υἱἢ ἰμ6 
ἱπαρ!οὰ ἀαίε: Βαΐ αἱ 45 ἃ ῥτοροῦ πᾶπι οουϊὰ ΟΠΪΥ ΡῈ ΘαΪν (568 

αταν, ΗΡΝ. Ρ. 237)). Ὑμαῖ ἃ τετηηδηί οἵ ἴδε {τἷρε οἵ ευθεῃ 
δου! μάνα βυβετγεά (μς σαρενν οἱ {πεῖς 5ῃ 6 Κἢ ἀυγίηρ (ῃς Α5- 

ϑΥτίδῃ ἱπναβίοη (2 Καὶ. 1533) 15. ἢἰβίογί ον ποῖ ἱπργοραῦϊθ. Νὸ 
τεσοτγά οὗἉ [Π]5 15 πιεπιϊοηεα εἰβενῃεγε.---7- 9. 45 μὲς δγείμγοη] ἱ.ε., 
τῃς Ὀτγείμγεη οἱ Βε' γαῖ, ἀπ πεῆσα Δρραγεῃῖν ἢΐ5 σοῃίετη ρογα ῖο5 
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οἵ ἴῃς Αϑβϑγγίδη ρετοά (Βε., Βη.) δπὰ ποὶ οἵ (με ἐἴπης οἱ 541} (ν. 1") 

(Κεο., Ζοε., ὅταν, Η͂ΡΝ. Ρρ. 237 1). Τΐβ ἰδίίεσ δβϑυπιρίίοῃ, 

ΒὴΟΜΕΡΕΣ, 15 }υϑιδεα ἔγοτῃ (ἢ ἰεγτίογυ ἀβαίρῃθα ἰο (μ6 Ἐδυδβοηϊίεβ. 
ΤΕΥ ἰῃ 81} ρον μα θθαη ἀἰβροββεββαὰ επεγεὶγ ἔγοσῃ ἴῃς δὰ 

οὗ Μοδὴ ὃγ ἰδὲ {ἰπιὲ οἱ Τί δι ἢ-Ῥί]οθογ (Β. Ὁ. 745-Ὁ28).---Βεϊα" 
ΤΕργαβθηΐβ ἃ ν 6-ϑργεδα οἷδῃ ἡ Ώοϑ8 ἀδβοεηΐ, ἴκὲ (μαὶ οἱ Βεἐγαΐ;, ἰ5 
8150 ἔγοπι 7 εἰ, Ὀὰϊ ὮὉγ ἃ ἀΐϊβεγθηὶ ἀπά βΞμογίεγ 11π6.---ϑλθρια᾿ ] ἰβ 
ποῖ ὑπ] |Κεὶγ δλύνιδ ὁ οσὨ δλορια ἑαμ (ν. 4).--- Ατο εν} ψνε}}-Κῆονσι 
οἷἵγ οἱ [6 πογίῃ Ῥδηκ οἵ ἰῃεὲ Ασποῃ Ὦϊ. 259 212 4.5 7οβ. 125 13, 

ταθηςἰοηθα 85 ϑουμεγῃ Ὀουπάδιν οἱ Εδυρεη [05. 13,.- ἈΝ ἐδ0] 
εδϑί οἱ Τεγίομο, ΝῸ. 325. 33. 23.115.15} 76. 48:- 5, [1η6 Ὡδηηδ αἷβο οἵ ἃ 

τηουηϊαίη Ὀΐ. 32" 34,.-- Βα αἱ-Ῥι60,1 ῬτοΌΔΌΙΥ ἃ φίοββ, βίπος ἰξ ἰβ 
ἃ ἴον ἰγίηγ Ὀείνεοη ΝΈΡο δπὰ ᾿Ατγοοσ, πιδπιϊοηθὰ ἴῃ Νὰ. 32". " 
705. 13:1 6. 485 ΕΖ. 2ς", οὗ εἶδε να ἢᾶνα Δ Ἔχδιῖρῖε οὗ ἴῃς (ῃτοη- 

ἰο!ογ᾿5. Ιδοκ οἱ ρεορταρῃϊςαὶ Κηομ]εάρε. Βοῖῃ Νερο δπά Βϑδὶ- 

ΔΘ ἃῖὰ τηρηἰοποαά οἡ (ῃ6 Μοαδθίϊε ϑίοῃβ.---Εγώγαπος οὔ “δε 

«υἱϊάογη655} ἐ.6., ἴῃ6 εαβίεσῃ Ὀουηάδγυ οἱ ἱμεὶγ ἰοττὶ οσῪ ννᾶ5 186 

ψ]] ἀασηθβ8. νοι οχίεηάβ8 βαϑὶ οἵ Μοδὺ δηὰ Οἰϊεδά ἴο μὲ Ευ- 
ΡἈιγαίοβ.--; Οὐδ αἀ]. Οἰϊεδά τ Βῖ16 ἀβυα!ν ἀοϑἰ ρτιδείπρ; ἰεττί του 
πο οὗ Μοδρ εχίεπαϊηρ ἔγομῃ Ηδβῆροη ἴο (με δγγηυκ, ἰ5. 4150 
ΔΡΡΙ θά ἴο [868 σΟΙΠΙΤΥ 85 [8 βου 85 ἴπ6 Ατηοη (Ὀγ. 2. 35..). 

-10. Απ ἱπάερεηάεπί ηοιίςς οὗ (ῃ6 δοίϊν! ἐν οἵ {μ6 Ἐευθοηίίε5.--- 
Ηαργἶε5]. Ἰῃ της Αϑϑυτίδῃ ἰηβογίρίζομβ ἴῃς Παργίίος [Παραγαπμ) 
ἅΓ6 πιεηιἰοηδὰ δἰοης τὰ ἰῃς Ναραίΐθαπϑβ [Ν᾽ δαί] δπηοης [Π6 

ςοπαμεβίβ οἱ ϑεηπδομεγὶρ δηα Ἰοσαίθα ἰῃ ποιίῃ-εαβίετι Ασα 

(ΟΟΤ. 11. ΡρΡ. 31..). ἴῃ [με βϑάτης Ἰοσδ  υ {ΠῈῪ ἀγα ρἰδοθά ὈῪ 

ϑίγαθο δηὰ Ρ]ην. 1, δίεγ ἴῃ ἴῃς ϑυτίας, {πῈ ἤᾶπηθ 85 υϑεὰ 85 ἃ 
ξοηεγαὶ ἀοϑὶρηαίίοη οἵ {πε Ατδρΐδηβ, δηὰ δἱ [Πε {πὲ οἵ (π6 (ῃσοη- 
ἰοϊοσ οἰἴμοσ (15 μβδά ἰδ κϑη ρίδοε οσγ ἃ ρογίΐοῃ οὗ {μεπὶ μδὰ τηϊρταίιθα 
ψιεδίνναγα δηὰ σγεγα ργεϑϑίης οἡ (με δαϑίεγῃ ἰγοηςίεσ οἱ Ῥα]εβίϊῃς 

(6Ι. δζέζ. τα. 407..). ὙΜεΙγ ργοχί πεῖν ἴο Ῥα[βϑβιίηα '5 οἰθαῦὶγ ἱπάϊ- 
οδιοά ἰῃ 5. 831 ὦ, ΑἜὄὔσοππροίίοῃ Ὀεΐνεεη Ηδραγ ἴ[Π6 τηοΐμογ οὗ 

Ἰϑῃμηδεὶ δηὰ {πῸ Ηδρτίίεβ 15 πλοϑὲ ργοῦδθ]ε, δἰ πουρῃ ἴς μᾶ5 θδοα 
αυεβιϊοηεα (Π1]1. Ο». 25). Ὑμαῖ Βρμιηρ γγὰ5 οαττί δα οὴ στα 

Αταθίδη ἰγθε5 ἴῃ μ6 ἀδγ5 οἵ 840] ἰβ τηοϑί {κεν δη ἃ ἃ τεπιϊπίβοθηςα 

οἵ [Πὶ5 τᾶν 6 Ποτὲ [ουπά. Ὑὴε ἰδοκ οὗ ογάεγϊυ σοππδοίίοη θείνγθεῃ 
186 50η5 οὗ ΕδυΡδη δηά ἴῃ ποίίςοϑ [0] οννίης, δηὰ πε δος οἵ βυο ἢ 
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οοπηθοίίοῃ Ὀεΐνεθη {ἰπ6 ποίοε5 α[50, βυισχεβί ἴο ϑοπλα (μὲ ννεὲ ἢδνε 

Βεῖα ποῖ δη οἱ ρίῃηδὶ οοπιροδί(ίοη οὗ [6 (Πγοπίοϊεσ θαΐ ἃ στουρίης 
οὗ ἐγαριηβεηίαγυ ἰγδαϊἰοη5 γεβρεοίίηρ (μα {τἰρε οἱ Εδυδεη. 

1. Ψ9}}} Ρ]. οὗ εχϊεηβίοη ὅεβ. ὃ σ24α, Κοε. ἴϊ. ὃ δόοιι; 90 υϑβοὰ 

εἰβενθεγε Ρ5. 631 132) 10. 17:2 ἐεχοερί ὅσῃ. 49" Α͂ῖ, υυιὶ Ἀξ Δ]|1οννβ Ρ]. δθὰ 
ΡΔΓΆ]16]15π| ϑυιρρσεϑίβ ἰι; Β4]}, 5 ΒΟΥ. 80 επηεηά5.---Ἰ Ὁ 2} ὦ εὐλογίαν 
ἦνδ. ὙΞᾺΣ, α͵5ο ν. ; ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Ιωσήφ, Ὀυὶ ([Βε ςοηΐεχὶ ἱπάϊςαίε5 {μι 
ἴδε Οἰγιγίσμε δηθὰ ποῖ (με δ᾽εβδίπς ἰβ οοποογηβά (Βη.).---πορην κοῚ] 
γδἀνεγεδίνε Κοο. ἢ]. ὃ 375. Ο ἱπῇ. (ἡ 68. ὃ 114. 2. Ε. 2, Ὁσ. ΤῊ. 202 
(2), Ῥᾶν. 5γη5. ὃ ος (δ).---. Ἴ2}}] ταῦτα υβὲ οὗ ἢ το ἰηίγοάυςς ἃ ΠΕῊ 
επιρμαίϊς βυδ)οοῖ, ο΄ ΒΏΒ. δ 6 (ε).---4. ὕνν )32] ὦν Ιωηλ υἱὸς αὐτοῦ 
5 εὐ θη δη εβοτί ἴο Ἐϑι8 Ὁ] 15} ἃ οοπηθοιίοη τ Ὦ 1μ6 ῥτεσεάϊης νεγβα. 
-ποῦψοῦ) ὦ Ὁ καὶ Βαναιὰ 366πὶ5 ἴο μᾶνὲ στονη ουΐ οὗ ἃ αἰτοΟτΑΡὮΥ οὗ 

3.--δ. Ὁ}2] ὧδ Ιωηλ, 50 αἰϑο ὧν - Βαλα (-- Βααλ).---Δ. ἼΡΝ)ν ΓΝ] 

δῇ ἱποοστεοῖ γγᾺῪ οἵ 5ρε!!ΐηρς πον ΓΝ 2 Κ. 1539 τό16, πρὺν γί 4 Κ. 
1717, τ᾿ ϑῖπς ὈῬΣΟΌΔΌΪ ἔτοτα ἃ πδίυσαὶ τηϊβρτοηυηοίδιίοη γτερεαιεὰ ἰῃ ν. 5 

δηἀ 2 (Β. “83..---Θ. ΠΣ ΝῊ ΨΊ. Ὑΐβ ἴῃ. ρῆγαβε ἴ8 ἐουπὰ εἰβεννμογα 
νὴ τΠὰ ρσορεσ πᾶτης Ηδιηδίῃ, ο΄. Ατὶ 614 7. 33 705. 1.3", εἴς., ἐχοερὶ ΕΖ. 

47,5, σ'ἤεσα Οογη!}} τεα 8 Ηδυηδίῃ.--- 9 Ἴ2)5] ἰηβίεδ] οὗ {πε ποτα αβυδὶ 
ΤᾺΝ Ἴ) τ. ΤΗ͂. 190.---10. ὈπΠΝ2 12Φ}} ὦ κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς τα 
ὈΔΌΤΜΣ ὈΝ3 9" δαορίεἀ Ὀγ Βη. (γ8ο τεδὰβ8"Ν ν22.), θεοδυβε ἴδ ρίνεβ Ὀδίϊεσ 
5656 ἴβδη Ὦ,.-"») ὦ δως -- Ὑ. 

11-.-17. σΔά.--ΤΗε 5οηὴβ οἱ σδά δζε ἱπίγοάυςοθά Ὀγ (με 5ίαίβ- 
ταδηΐ (μὲ {ΠῈγ ᾿νε “Ὄνεσ δραϊηϑί᾽, τες Εδυδεηϊίεβ (ν.). ὙΤῊΐ5 
ἀερατγίυτε ἔσγοπι {πΠ6 508] ἰπ γοἀοίογΥ ἔογταυ δ, ἐδ 5055 οἵ, ἰ5 {ΠΚεὶγ 

Τεβροῃϑίθ ] 6 ἔογ [ες οπιίβοίοη οἵ (δα 5 50η5 85 ρίνεη ἴῃ απ. 46: 

Νυ. 261: Ὑῇὰ επυπιεγαίίοη οὗ {πε οἢϊείβ οἱ δά ψἱ {Πεὶγ 
Ῥγείξγεῃ (νυν. 13.-.), ἀπ {πὲ ῃοίΐςς σοηοεγηίης {μεὶγ ἰεττ οσν δηὰ 
ἀδίε (νν. 1.-17), ἀτὰ [ο]ονσεὰ Ὀγ ἴῃς δοοοιηῖΐ οὗ ἃ νγᾶγ ΨΠΙοἢ σεϑυϊ δα 

ἰῃ {πε εχίεηβίοη οἵ (μεὶγ ἰεστίοσγ (νν..5-5). ΤῊ Ϊ5 {πιο (6 ἴἤτεα 

οδϑί- Ἰ[ογάδηϊς ἰγἰθεϑ σου ποα ἰῃ 84 σγαϊὰ ἀροὴ (ῃς πε ουγίης 
Βεάουΐη5. Με τΥ ΠἰΚεὶγ (Π15 ἰβ δὴ ἐχρδηβίοῃ, οἱ ἃ τη ἀγαϑῃϊς ἠδίυτζο, 

οὗ [86 5άπηε ἱποίάεπί τεοογάεα ἴῃ ν."9 (50 Βη.), θὰΐ (πε ΟΠ τοηΐοΪοῦ 

[ουπά {μ6πὶ αἀἰβεγοηΐ οπουρσὰ (ο υ5ὲ Ὀο(ἢ.---11. ΤΣ οπιἰβϑίοη οἵ 

τῆς 1155 οἱ 5οη5 οἵ σδά, 845 ρίνεη ἴῃ ση. 46" Νυ. 26:5::.:, 15 ποίίςα- 

801ε.--- Βαμα} πεσε δηὰ ἰῃ νν. "5. 16... (ῃ6. ἀνε  ηρ- δος οὗ Οδά 
μὴ ϑαϊφοαΐ, ταοά. δαϊκημαά, ἃ5 ἴῃς ποσγίῃ-οαϑὶ ᾿ἰταϊῖ. ΤᾺ δὲ οὗ 

Βαβῆδῃ ἔογ (δά δ ἱεστί οΥυ ἰβ ρεου αγ (Βη. τεραγάὰβ {πε ννογὰ πεσε 85 
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ἃ δ'οκα; ΒΔ. ἴῃ τ. "" ἐπηοινήβ ἴο [1Ρ0658). Βδϑβδη εἰϑεπβεσε ἰ5 18ς 
βᾶτας οὗ {με σουῃτυ ποτ οἱ (Βε Υδιπηυκ δὰ δοςοεάϊπρ ἴο Ὠι. 3: 

Νυ. 325 [605. 135 (μὲ ἰειτίϊοῖς οὗ Οδὰ παϑ ἴῃ Οἰδεδὰ Ξου οἵ 

Βαϑβδη. Νοί ὑπ]ῖκεὶν δε (πγοηίεϊεσ, βανίηρ Ἰοοδίο Εευθεπ ἴῃ 
ΟΠεδά, νᾶϑ πιϊΞἰοὰ το ρίδοε (δά ἴῃ Βαϑῆῃδη .---12. 0’ εἰ κε βγ:ί απὰ 
δκαῤίανι Ὁ {δε τεοοπά απὰ 7 αἷπαὶ Ὁ απά δκαῤκαί] .70᾽ εἰ ρετῃδρβ 
ἴδε βᾶπης 85 (Βε Ἐευβεηῖς εἰ οὗ νυν. “- ", ἃ [Ἄγ] οὐ οἰδῃ ἡ Βοβα 

ταετηθεῖϑ πιρηϊ Ὀεὲ τες κοηθά 45 θεϊοηρὶπρ ἴο εἰϊ μεσ οὐ θοῖὰ οὗ ἴ86 

αΡε5.---18. ΟΥὨἁ ἐἱμεῖν {αἱκεττ᾽ Ἀομ5ε5). ὙἘε ἱεπὴ ἑαδλεγς ἔόμδε ἴ5 
υϑεά (1) οἱ 4Δπ ἐπε {π|ἢδε, Ξίποε (8ῖ5 15 παπιρά δῇϊεγ ἃ Ἷοπιηοῃ 
(Δῖμεγ Νυ. 1717 ἅ» 705. 22"; (2) βεπεσδιῖν, οἵ {με ἀϊνιϑίοπ πεχὶ δἴϊεσ 

ἴῃς αἰδε, {με εἶδη, Να. 25; (3) οὗ 186 ἀϊνιϑίοῃ δϊεγ (Βς εἶδη, ἴδε 

(Ἀπ γ Ἐχ. 12 1 (Ἀ, γ'- "5 Οὗ. ΠῚ. Εκ. 61.--- ΜΙ ελα᾽ ε1] ΝΘ Ὁ 
“Ἴο ἰ5 {πκε Οοά.᾽ Α πᾶπια ΟὨΪΥ οςευττίηρ ἴῃ ἴπε ροβί-ἐχῆ!ς 
Ἰπογαίαγε 65 (6) 73 81 17.239 2718 (Β, 215 ΕΖι. 85.-- ΜΙ εκ μϊα»} 

ὈΟΦΌ “Κερι 5αἴε, {.2., Όγ Οοά, αἰϑο δῃοίμεγ ἤδπηε Ἔβρεςῖδ!ν ἔγε- 
αυεπῖ ἰπ ἵμε ροβί-εχῖ!ς ᾿15ῖ5. 3. 811 9". “- "» «- 2 (Ἐ. 24:3} ΕΖτ. 8: 
10""- 9 ΝΕ, 3. 5. 39 619 8ι 1το8. α) κι 9) 117. 11 1.213. 14. 5. :.- -σῃεδα" 

ΣΦ ρεῖβαρβ δῃ δογενίαϊίοπ ἴογ Εἰ έσλεδα ΞΟ “ Οοά 
βϑεαγβ᾽᾽ (Ὁ) ἘΒί. 11. ςο]. 3291.---ΑνπῶΔ “ογαὶ ἡ ἀπά “7αεαη ἵ απά 

Ζία' ἵ απὰ ᾿ Εδεν]Ί. ὙΒ656 παηλεβ ψῖτἢ (Πποβα οἵ ν. "3 οοστεβροπὰ νὲ]] 

ἴο ἀηοίεηϊ οἷἶδῃ πᾶπιεβ. ΑΡρρδγθῃῖίγ εἰενεη οἰδηβ οἱ Οδὰ ἅγε επυ- 

τηογαῖϊοά, (δ ψ ΠΕ πηοπεϊοπίπρ ΟὨ]Υ βανεῃ ΠαΠΊ65 ἴῃ Υ. 1" [85 186 
πιμηεχαὶ εἰρὴ! ἰπϑίεδά οἱ σενεμ. ΤῊ Ϊ5 συ ρσρεβίβ [Πδἱ ἴῃ ν. "" οὔ ρίῃδι!ν 
βίοοὐ εἰχῃϊ μδπΊε5, ρίνίπρ ἴ[Π6 ἰτδ4] πυπιθοσ οὗ ἔνγεῖνε οἰαη5. ΤῈ 

ΒΕΥΕΏ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ρΙΠ4] εἰ ἀγα πηεηϊ ποθ ϑεραγαίεϊυ θεσδιιϑα {πεῖν ἀε- 

βεβηΐ 8 ἰγασβα ἰῃ νν."" “- (νυ. 1.) ἔτοπι σσυηὶ (,212), Εἰς ἢ τᾶν θὲ ἃ 
Ἄσοττυρίίοη οὗ δυηὶ ("2}9) ἃ βοὴ οἱ σδά (6ῃ. 46 ΝῸ. 261-11), ΟΥ 

[πε σοηνεγθθ, ϑίποε Οὐμηὶ 8 8 οἷἶδῃ πάπα οἵ ΝΑρἈι8]}.----14.- 16, 
Τῆδεε αγε ἰ᾿ε σοης οἵ Αδὶμαὴ] ἴ.6., [οβε ῥεγβϑοῃβ οἵ [δγη]65 πλθη- 

τἰοπϑὰ ἱπ ν."», αἀδὲ αὶ! εἰϑδεαύγῆεγε πᾶπηδ οἱ ἃ 1,ονΐϊ ΝῸ. 3", ἀπά 

18 [ΔιΠεν οὗ Ἐβίμεγ (Εδβί. 2: 9"9).--Τὴε 505 οἵ Η μρὶ Τ {δι6 5οη οὗ 
“ανοαῖ: {6 5οη οΥ Οὐ! αὐ {6 δον οΓ ΜΊολια᾽ οἱ ε}ι6 ον οΥ 7εε εἰσ αὶ ἢ 
“μια δο οὗ αμάο ἡ “{ι6 5οη 0 Βμα.. .. ἐπε ξοη οὔ ̓ Αδάϊεὶ 2:6 τον 
οἵ σμμὴ]. ὝΒεγα ἰβ ἃ Ὀγεαῖς ἴῃ (ῃς ρεάϊστες δὲ ΒυΖ δεοογάϊησ 
ἰο ΑΙ (5ο Βη., Κί., Κα.), θυ Αἰ μὲ ΟΝ) ἀρρϑᾶγβ 85 ἃ ἱγαστηεηὶ 
ἀπὰ ἰξ ἰβ δῖε αὐϊες δ" ἰὸ τηᾶκα 1μ6 1ἰπ6 οἵ ἀδϑοεπὶ οοη- 
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Ἐπυουβ. Οἡ Ονηὲ ϑεςὲ ν..--10. 1. Οἠ δα] β'πος δα β ἰειτί- 
ἴοσγ εἰβϑενθεγε 15 ρἰδοθὰ ἰῃ Οἰϊεδά (Νὰ. 32:-"..»» 1. 2:3 7οϑ. 22᾽ 

135).--1π Βασἠα")] υ. 5. νον ασίμγε ἰαμα 5] ΟΥΪΥ υϑεὰ πετγε οἵ 
Ιδηἀ5 ἰῃ ἃ ἀϊβιγίοι δῃὰ τοὶ ψ ἢ ἃ οἰτγ, υ 1655 νὰ ϑμουϊὰ 50 τεδὰ {πε 
[ο]]ονήπρ ((. 6,5 “)).---λαγο] (712) ποῖ πηεπιϊοπθὰ εἰβενμεγε 

85 ἃ αἰδίτίοι εαϑὶ οἵ ἰμῈ ]ογάδῃ. Βείίεσ αἴϊεγ Β σεαὰ δέγίον 
γὴν (ΚἸ., Βη.), δῖοι νου]ὰ Ὀτίπρ ἴμῈ ἰουγίοσυ οἱ Οδά 85 ἴδγ 

ποῖίῃ 85 Ἠδιτῆοη δηὰ εχρίαίη {πεῖς ἀνε! ἶηρ ἰπῃ Βαβηδη; Ρεῖ- 

μδρ8 Τ᾽ ἰβ ἃ σοττυρίίοη οἱ “ἼΦ Ὁ (1. 3:5, 98ε6 Ὀτγίνεσ, Οορι. 

45 705. 13". 17-. 3}, 116 ἰαδῖε ἰαπά, Ὀεΐνεεῃ [ῃ6 Ατηοη δη Ἠθβῃθοη 
διῃ ἃ Βεγὲ υϑϑὰ ἴοσ [με βουΐδμοτη ἱεστοσυ οἱ σδὰ (Βε., Ζος.), νε ἴδῃ 

τεδὰ ἐφ αἱ! ἐς μῤ᾿Ἰαπά ῥαπίμγο5.--- 7} δεῖν εχ ῖ}5] ἴ.6., οα [πε ἰπίετ- 
Ῥγείδιίοῃ 7ι5ῖ ρίνεη οἵ ϑλαγοη, ψμεγε [μῈ ραβίυτε ἰδη 5 βἰπὶς ἰηΐο 

ἴμς ΟΒοσ οὗ {μὲ Ἰοσάδῃη. 1 δέγέοη ἰβ τεδά, βυθδϑβείίαιϊε Ἵ Ιο ἴον ὃν 
εὐἰῶι (αἴϊεν ὥ, ΚΙ., Βπ.), ἐο ἐμοὶν 1 η115.---17. 41} οὐἹἉ ἐπόη:} ἐ.6., 1Βε 
[ΔγᾺ}}}16ὁ5 οὗ {πὲ Οδάϊεβ τηρηϊοηθὰ ἴῃ νν. 11-...-]}5 ἐμὲ ἀαγ75 οἵ 
“οίμανι κὲπρ ο7 Χμάαϊ; απὰ ἴηι ἐλι6 ἀαγ-ς οΥ "ἐγοδο᾿ αν» ξἴπρ οΥ 15 γαῖ]. 
ΎὨεθ6 ἵνο Κίηρδ, βίῃςε Το μδπλ ΤΥ μάνα δοίε 85 τερεηΐ ἴοσ ᾿ἷ5 

[αἴμογ ὈζΖΖία, σγεσε ἤθᾶσ δηουφῃ ἰορείμοῦ ἴο μαναὰ Ὀδθη σεραγάθα 

85 σοῃίειηροσγαγίεβ. ὙὨδ ἰογτηΐπυβ αὐ φμδη; οὗ [Π6 Ὠἰβίογυ οἵ [με58 

τᾶ 5- Χογάδηὶς ἰτῖθ658, δοοογάϊηρ ἴο με (Ὠγοηίοϊεσ, 15 (μοὶγ σαρεϊν! ιν 
τγουρῃ ΤΊ ΙΔ ἢ-ῬΊ]οϑεσ ἀυσίηρ (πὰ ρετίοά ἱπιχτηεαϊαίεϊν [ο]]οννίης 

ἴῃς τεῖρῃβ οἵ ἴΠε56. Κίῃρβ, δπά ἰΐ ἰβ ποῖ ἱτῃροββίθ]ε [μαὶ ἢΪ8 ζεπε- 
δορίεϑ πᾶν ὈῈ Ὀᾶβεά ὩΡοη ϑοῦηε Γεσοσάβ τηδάδς οἵ [Δ Π1}}165 οὐ ἰοςδ]}- 

{165 δἱ {παἰ {{π|6. 
18-22. Οοηῆϊῆοὶ οὗ Ἐδυδοη, Οδᾶ, δηᾶ ἴδ Ἠδϊ-ἰσῖδε οὗ 

Μδῃδββθι σἱ δἀ͵οϊπίηρ Αταθίδη ἰγὶθ68.--- ΤῊϊ5 δοσουπὶ [ο]- 
Ἰοννβ [ῃε ρεμθδίορυ δηὰ Ἰοσδίίοη οἱ (δά, ρεγμᾶρ5 ἴο Κϑὲρ ἃ ργορογ- 
τίοῃ ἰῃ οἱοβίηρ [Π6 βεοίΐοῃ ου εδοὴ {τἰρὲ ψ 8 ποίϊοε οἱ ἃ ννᾶγ, ο΄. 

ν. ἴογν, 35:3. ΟΥ̓ Βίηςε νν. 33 (- ζοηςεγηίηρ ἴΒ6 μ4]{-ἰτἰρὲ οἱ Μδῃδββοῖ 
επὰ ψῖῖ ἴΠε [4]} οὗ (μὲ πε, [86 παιταῖϊνε οὗ ἃ βυσοθββ ἰπ ΜΕ σοἢ 

πεν βμαγεὰ ἰβ ρἰδοθά πηοσε ΒΕΠῪ εαυ!ϊεν.---18. Οἡ [ῃ6 ῥγοννεββ οἵ 
ἴδε πηϑῃ οὗ Οδά δηὰ Μαῃδββθὴ ο΄. 125. ", Οἡ {δὲ υμπηθεῦ 44,760 

ς΄. 705. 4.3, Πογα 4ο,οοο ἔτουῃ (ἢς δδϑίθσῃ {γρ 65 Ἵσοβϑ ἴμ6 Τογάδῃ 

ψ ἢ 7όϑῆυᾶ. [Ιῃ Νὰ. 13:- 5. 6 Ἐρυθοη 85 46,ζοο τηθῃ οἵἱἨ ΨΆΊγ, 

Οδὰ 4ς,6οο, ἀπὰ 411 Μδῃδβϑθὴ 22,οοο. [Ι͂η Νὰ. 26"- 1... Ἐδυθοη 

[85 43,730, (δά 4ο,5οο, δηά 411 Μδῃδβϑθῇ 52,7οο.---19. Ηαρν"ε5] 
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866 ν. 15,.--ὴείμγ απὰ Ναῤ᾽)ήδη απὰ ΝΝοάαῦ 1] Ατὰῦ {ἰρεβ. ΤῈ 
ὩΔΙΏ65 οἱ {πε ἢγϑὶ ἴννὸ ἃγε ἃπιοὴς ἴΠ6 5οηὴ5 οἱ ἰϑῃσηδοὶ (τ. 25: 

Σ᾿ (Ὠ. αὐ, 7οίηγ φᾶνα ἴῃ6 πδπιδ ἴο (ῃς ἀϊβίτίςι Πὐγταᾶ, τ ἤοβα ἱπμδδ]- 
ἰδηῖ5 ψγοτε ΤΠεἰεγαίεα ἰῃ ἴμῈ Εογηδη {{π|ὲ5 ἴοσ {Π6ῖγ ῥρσοόννεθθ ἰῃ 
ἃτῖὴ5 (ΟΑ5. ΠΟΗ],. Ρ. 544). Νοιδίης ἔυγίμεγ ἰ5 Κηονσι οἵ {86 

οἴμογ ἵνο.---20, Απά ἐμεν τυεγα με! ῥεά αραϊποί ἐθη}} ἐ.6., γί αοὐ 
(ἴογ ἃ 5ἰπηῖαγ 58 οἵ ἴῃ8 ΝΊΡΗ. οὗ Ἅ) ο΄. 2 (. 26: Ῥ5, χβ:).-- 

Απά αἱ! ἐμαὶ τυεγὸ τὐἷλ ἐ 65}] ἡ.6., [Ὡς [ἤγεθ {ΠΡ 65 δββοσϊδίβα δθονα 

ψ ([μ6 Ηδρτίῖεβ. ὙΤΠδ ῥγαριηδίίβπι οἵ [με ΟὨΓΟηΪο]ῈΓ σοπλθβ ουἱϊ 
Β(ΤΟΏΦΙΥ ἴῃ 1Π|5 νεγβ6.--21. ΕῸΓ ἃ ϑἰ πλ 118 εηυτηδγαιϊίοῃ οἵ Ὀοοίγ, 
ο΄. Νὰ. 315:..,.-22. {7ηπ|0 ἐδι6 σαῤέϊυϊ!}] ἐ.6., ([ῃ6 Αϑβϑγτίδῃ σδριϊν! 
ἀηάεγ Τὶ ΙΔ ἢ-Ῥ ]6βεσ ο΄. ν. ". ὙὍῆε ρεγίοά οἵ (ἢ]5 ννᾶγ 'β ποῖ πηεη- 
ἰἰοηεά. Τα δοςοουηΐ, δοοογάϊηρ ἴο Βῃ., ἰ5 8ῃ διωρ! βοβίϊοη οὗ 

ταὶ οὗ ν. 19, Δηά ἔγοπι δποίποῦ μαηά (Πδη {πα οἱ {86 (Ὠγοηίοϊογ, 

Δ πουφσῇ επιίγεϊυ ἰπ [ἰ5 βρί τὶς (οὐ ν. ν᾿). Α ιβίογίςδὶ Ὀαβὶβ ἴοσ 

18ε παγγαῖϊνε 1165 ἴῃ {π6 ϑἰγιρρίεβ θείῃ ἔπε ΟὨ] άτεη οἱ 15γδεὶ 
εδϑί οἵ ἴ!ε Τογάδη δπὰ {μεῖς Βεάουΐη πεϊσῃθουΓβ. 

12. ὈρνῚ] ὅν, Ἡ 1-- --Ορϑ] ὦ ὁ γραμματεύς.---13., ὈΠΛΌΊΣΝ Γ52Ὁ] Ο65. 
ὃ 124 ο΄. Ἐχ. 61. ΝῸ. 13: 4 δέ αἷ.---- Ἴ2}}} ἢἷἶπε Μ55. Ἴ2}))ι, ὦ κ. Ὡβήδ.---14. 

πΥ] ἀυ. οπε μ8. (Κεπηΐς.) »Υν ἘΙΟ. 88 ρσορθοὶν τεδὰ ὃν ὦ, Ἡ.-- 
γ1Π}] Βδοσ γ1π', ὦ Β "Ιουρεὶ, Α Ιεὅδαι, μεπος ΚΊ. γ1πν.---τν - 2] Δ ἰγϑβ- 

ῬΟΒε8 πὰ τεπάοιβ ἃ5 οὔθ ὑτορδῦ πϑπὶῈ Αχιβουζ, ψὮ16 5 450 μα5 οπὲ 

ΡΙορεῦ πᾶπὶς Ζαβουχαμ, ν»ϊς ἢ 18 σεγίδι ΠΥ σοτγυρῖ; ᾿ οπλ5 πν.--τἼδ. 

ΝΣ Ν}} σοΐπρ οι ἰο ἐδι6 Πιο5ι, ἐ.ε., ἴῃοβε 80]6 ἴο ρῸ ἴο ννᾶσ, ο΄. γ.} 1233. 5 
Νὰ. τ 39. 3. οἐ αἱ. ΟἿ οοπδίγυοιίοη (ε5. ὃ 116}.---19. 2} Οη. 25: 
ΠῸἼ0..--20. ὈΠΌΡΨ] Ὀτερ. ὉΡ στ [μ6 βυῇ. οἵ ἴπε τἈϊγὰ Ρεγβ. ρὶ. Ὁ ἀπε 

τεϊαιίνε «τ᾽ (Ὁ Ὀεΐογα ἃ συϊυγα}). τ᾽ ἰ υϑθὰ ἰπϑέβδαα οἵ ἽἼΦΕ ἰῃ τῆς ἰδῖθγ 

Ῥοοκϑβ, Ες., 1.4., ]οη., (ι., (ἢ. (3 ἔἰπιε5, 253, 8εὲ6 ποίβ, 273 δπὰ οὔςε 

ἷπ ἘΖγ. (830), ἃπὰ ἰδῖας 85. ζύ. εβ. ὃ 26.--- Ὑ0}}}} πῶ πα σωβεγεά πὲπε- 

δε] ἰο δὲ εγέγεαίεά ὃγ {δδηι, ἰῃΐ. δῸ5. ψ τ σμδηρε οἵἉ 51]. αἴϊεσ ἃ ρετί. 

668. ὃ 1135. ογ ἃ βἰπλ]ασ υι56 οὗ ἫὩΡ ἴῃ ΝΊΡΗ. ἐοξεγαίένμηι, ς΄. απ. 2553: 
2. 21} 45 2 (Ὦ. 33.2.19 ΕΖτ, 833 15, τ033.---21. Ὁ) ΦῸΠ] ὁπ6 ΜΒ. (Κεπηΐς.) 
ὩΦΌΠ, 50 αἰϑο ὥϑβα. 

23-24. Το δαῖξ οὗ Μαπδββθῃ δαϑβϑί οὗ ἴδε Τοσάδῃ.---Τῆς 
δομθορυ οἱ Μδῃδββθῇ 5 ἰπβογίθα ἰδία ἤθη [6 {ρα 5. σου- 

5ἰἀογεα 85 ἃ ψ μος (7: 5.), βαπος 6 ἤδνε οἱ ἴῃς ἀνε! ] ἢ σ- Ρααβ 

δηά [Π6 Ποδάς οἵ [αἰ Πογθ᾽ ἤου565 οἵ ἴῃς εαβίεσηῃ μ4}{-ἰτρὲ οἵ Μδηδ8- 

56 ἢ ἴῃ νν."".".-.28. ἔγοηι Βαμα] ὶ.6., ἴτοτα [με ἰογτί οσυ οσοιρίοά 
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ΒΥ ἴδε εἶδε οἱ (84, 566 νυ. 1: .5.--Βα' αἷ-πεγηιοη] ποὶ ἴο ΡῈ ἰάεηι- 
Βεὰ νὴ Β44]- χα 705. 11|7 127 135 ( ΒΙΟἢ ΡῥγοῦδΌΪν 5μου]ά θὲ {Π6 

τεδαϊηρ ἰῃ 70. 3", 5ο Βυάἀ6), βίποε {μδὲ ννᾶβ Ἰοςαίεὰ ἰῃ ἰῃ6 ΓἜθάποη 

νΔ]]ον οἡ [πε τνεϑίεγῃ 5ορε οἱ Ἠεγηῆοπ. Βα᾿ αἱ-βεγνιοη οἵ οὐσ νεῦβα 

γταυϑὶ Ὀ6 Βουρῃϊ ἰῃ σοηπεοίίοη ΜΙ (ἢε δαϑίθγῃ β'ορα. [{ τδγ ννε}] 
το Βανα Ὀθθῃ τπηοά. Βάμεᾶς,  ὨΪ ἢ ἢδ5 υϑυδ!ν Ὀεεη ἰἀεηιεὰ ἃ5 
Β4δ]-ραὰ (Ξ8εε Μοοῖὲε οἡ 10. 3").----δερμὴγ] ἃ βεδῖκ οἵ ραγί οἵ ἴδε 
τϑηρε οὗ Ηοιτηοη, ργοῦ Δ ὈΪΥ ποᾶῦ Παπιάϑουβ Ὀθεΐννθεη ΒΔΑ Ρεκ δηά 
Ηοπιβ (ϑεα Ὦγ. οὐ Ὀΐϊ. 3' ἀπά Ηδυρὶ (ἱ. 45.--Απῷὦ Μι. Ητ- 

30] ἃ Ῥῆγαϑθε δχρίαἰηίης δεμὲγ 85 ΜΙΊ. Ηογηιοη.--Ἴ μεν τὐεγα 

νενγ πιρρβσγοιΣ]. ὍΠε (Γἰρε οἱ Μδῃδββθῇ 88 ἃ ΨΒοΪε, ᾿πάρίπρ ἔγοτα 
[15 Ὠἰἰβίογυ, βθεσῃβ8 ἴο ἢᾶνε Ῥθθῆ οπδ οἵ {με τηοβί ργοϊϊῆς ἀυτίηρς ἴῃ6 

ΘΑΙΥ ρεσοα οἵ 15γδεὶ.---Α πὰ “δόσε τὐεγε ἐμ μοαάς οἵἉ ἐδπεὶν ζαϊδιεγε᾽ 
μοιι5ε5} ἐ.6., (ς μεδάβ οἵ ἔβην στοὺρβ (υ. Νον. Αγελ. 1. Ρρ. 
200 3).--24. Ἑρῤπεν Ἐ]. 16 ἸΦ 8 σοστεςὶ ἔπθ ἃ πᾶπια 85 [δ]! 6ῃ 
ἔτοτι ἰμ6 ἰεχί. Ἔρῤῥεγ ἀπά υέελ ἡ Ἰοοῖκ {πὸ οἷά οἴδῃ παπιθεβ; (ῃ6 
οἴμοσβ, ΕἸ εἰ, ̓Αενῖ εἰ, 7εγενιέαῖς (" ἱγηιο]αῖ), Η οἀανίαϊι, ἀιὰ αζ- 
ἀϊ εἰ, Ἰοοῖκ Ἰαῖϊε (σαν, Η͂ΡΝ. Ρ. 228). Νοιδίηρς ἔυσγίμεῦ ἰ5 Κπόνσι 

οὗ [1656 [ἀγ}1165 οὐ {μεὶγ πεδάβ. ὙὍΤῊδ πδῆηδβ 5ῆονν Ὡ0 σοῃπθοίίοη. 
ψ ἢ [Π6 50η5 οἱ Μδηῃδββθ σίνθη ἴῃ Να. 2655 5. 705. 17" 5. ὕὉΠ1655 
Ἕρμον (ΔΒ})) δῃά Ηδρδεγ (ὩΒΠ ἱπ ΝῸ. 2853) ἀγα ἰάδεηίῖςα!. 

256-26. Α ϑυτηπι61Υ οὗ ἴδε ἔδίε οὗ [π0 ἴτχγο δῃά ἃ μαῖξ ἰσὶθεβ. 
--Σὖ. Αηπὰ ἐπ6γ ἐγαηδρτεςϑοα] (Ὁ}Ό")). ὙΗὲ νογά Ὁ} ἰ5 ἃ ργίεβι!υ 
ψοσὰ [ουπὰ ἰη Ρ,, ΕΖ., ἀπά (ἢ. ἐγτεαυςην δηὰ δἰπιοβί Ἔχοϊυβίνεϊγ. 

ΤΕ βυδήεςί μεσὲ 15 πε ἵνο δηἀ ἃ 8} (γρεβ. (ἡ ν.".- τα πᾶ ἐμὸν 

«ὐεμὲ α τυπμογίηρ αὐ, εἰς.] ΤΙΝ 121). ΟὐὔΠἁ Ἐχ. 34... Ὁῖ. 215: 
Ι,ν. 17} 20" Νυ. 1539 7. 2'} 81. » ὙΠὲ δχργεββϑίοῃ ἀδποῖεβ 

Δροβίαϑυ ἔστοῃ; Ὑδηνεῃ ἰῃ {πε γουβῃΐρ οἵ οἰμεγ ροάβ. ΤῊΪΐβ 
ἄσυγα ψῖἢ ἃ 5ἰπΉῖ]ὰγ ἔοσος ἢ [Β6 ἀ56 οἱ (ἢ6 πουη ἰ5 ἔγεψαυδηΐ ἴῃ 
ἴδε ῥσορἢδίβ (εβρ. Ηο., ΕΖ.). Εογ ἃ ἀϊβουββίοῃ οἵ ἰϊ5 ἔ}} πχεδπίης 
τ΄. Ὅτ. Ῥι. 31,..--286. Απά με Οοά ὁ. 15γαεὶ εἰγγεά μι ἐΠ6 
ορίνγ] (ΠῚ... Ἴ)"). 52,γὴξ Πεγὲ ἀξηοίεβ δ υπδοοουπίδθ]ε ἀπά 
ὑποοῃίγο [40 ]6 ἱπηρυϊδε. (Οὐ ἔογ ῥᾶγαὶ]εὶ ὑϑαρὲ 2 (ἢ. 21:5 365 ΕΖγ. 

ι.576. στη Ηζ. 1...-ρμ]] ἰ5 Ἰἀδη τοδὶ ἢ Τὴ ρα ̓ - ῥήϊποδεν (ς΄. ν."). 
ΤὨε εἰτοὸσ οἵ (6 (Πγοη οογ ἰῃ τηεη!οηΐης πεῖ 85 ἵννο ἀϊβιϊποι 
ῬΕΓΒΟΠ5 85 ἀγίβεη ἔγοπι ἢΐβ Βοιγοα 2 Κ. 1.5:"- 39, ὙΠΕΓΕ {ΠΟΥ ὅγα [ἢ 5 
πχεῃτἰοποά. Ῥυΐὰ νν85 (86 οτγὶ χίπδὶ ἤδτης οἵ [πΠ6 Αϑϑγτίδη Κίηρ ψῆῸ 
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δϑϑυπχοεά ΤΙ Δ ἢ- ῬΠ]ΠΕϑασ οἡ ἰβ υδυγραίίοη οἵ (δε (ἢγσγοηθ. Ἡδηςς 
ἴδε σοηξαδίοη οὗ {π6 5δογεὰ νυτϊϊεσβ. [ἡ Βαρυ])οηΐα Τί δι ἢ- ΡΙ]Ποβοσ 
ςοπεϊπυδὰ ἰο ΒΡῈ Κηονσῃ ὈΥ δἰβ οτἱρίπδὶ πάις Ρυὶϊὰ (σ΄. ΟΟΤ. 1. Ρ. 

219, 08. Τὶ ψαἢ-ῬΊ]6βεσ).---Παίαᾷ απ Ἠαδον (απά Ηαγα απᾶ) ἐπε 
γίνε οΥΓ Οοζαμ)] Ὅἤοδθα πᾶπηθ5 ἃγε ἀεγίνεα ἔγομη 2 Καὶ. 17" 181: 

ΜΓ τΒς ἐχοερίίοη οἱ Παγα ( ), τ ΒΙοἢ ἰδ ουἱΐ οἱ ρΙαοα (45 ψΕ}} 

85 ἴδε σοπ]υποίίοη απ Ὀείοσε ἀπ αἴϊζεσγ 10) ἰξ ποῖ τρδδηΐηρίθϑθ 
(υ. ἐ.). Ὑῆὲ ΟΒγοπίοϊοσ ἰάθη 865 {π6 ἰδία οἵ ἰῃς εαϑίεγῃ {ἰδὲ 

1γουρῃ ἴμ6 τάνασχεβ οἱ Τί δι ἢ-Ῥ ΙἜϑοῦ ἢ ἐμαὶ οἵ Ι5γδοὶ ἱπ ψεη- 

Ἔγᾶ] αἴτεον [6 18}1 οἱ ϑαπιαγία. αδον] ἰ5 ιμ6 τηοά. Καὶ λαδεν (ἀποίεπὶ 
ΟΒδθογα5), {πῸὸ ψνε]]-Κηόνῃ {ἱρυΐαγΥ οὗ [πε ΕὩΡὨγαίεβ σίβίπρ ἰῃ 
Καγα)αρ Παφὰ (δηοίεπὶ Μοπβ Μαβίυ5), ἀπά επηρίγίη, αἴΐεγ ἃ 
σουζϑα οὗ βοηθ ἔνο δυπάτγοα τηΐ]65, ἱπῖο {Π6 ἘῸΡΗγαίθβ βου ἢ -εαβὶ 

οὗ {86 τποά. ἴονῃ οὗ εἂ Ὠεῖσ. Οζα") οἰεαγὶγ ἃ ἀἰϑίγὶοὶ [Ὠγουρῃ 
νοι (δ Ηδθοσ βονεά, ἰο ὃς ἰάἀεπεϊδεὰ τὰ (ἢ Οδυζδη 5 οἵ 

Ριοϊειαγ, δηὰ (ες Ον-σα- πα (πη) οἱ (ες Αβϑυτίδη ἱπϑογριϊο5 

(ΟΟΤ. 1. 26), ΚΑΤ.ὃ 269). ὙὮδ πηοδηίηρ δηὰ Ἰοοδίίοῃ οὗ Ἡδίδῃ 

86 ποῖ 50 ςεγίδίη. (ὦ ἰῃ Κίηρβ 888 “"σίνεσβ οἵ (σοζδῃ 7 ἱπιρ γίησ 

δαὶ Ηδδἢ 85 ννῈ}}] 85 Ηδθοσ νγὰβ ἃ σίνεσ, θαΐϊ βυο ἃ οὴς ἢᾶ5 

ποῖ Ὀδδη ϑβδι ἰβέδοίογ Υ Ἰοσαίεα. [1 ἰβ ὑγορδοὶν ἃ ὑσγονίπος (557. 
Ἡαϊαζ 4) ποῖ 50 νΈσῪ ἔδγ ἔγοπι Ηδιτδη (ΚΑΤ. "Ὁ. 1τ60).---σνο {πὲς 
ἀαγ}]. ὙΒεβῈ ννοσγὰβ ργοῦδθ!ν ᾶνα ἃιίβθῃ ὈῪ ἃ πιϑυπαεγβίηϊηρ 

οὗ [δε ἰεχί οἵ 2 Κ'., ψῃῖο μᾶ5 απά οὐδὲδς οΥ ἰδε Μεάος (υ. .). 

23. ἋΠ 32} 4 κ. οἱ ἡμίσεις.---Ἰ "Ὁ 2] ὦ Ἱ κ᾿ ἐν τᾷ Λιβάνᾳ 

56 ἀουθι]ε85 ἃ μ|ο588.---24. “0»}} Οἷπ. χυοίεβ ἵτὸ Ταγσυμηβ ἴο βυρροτί 
ἴδε οπιἰββίοῃ οὗ , συ ῖο ἢ ἰβ ταπιΐης αἷϑο ἴῃ ὦ, Ἡ, Θ, δηὰ 5ο ΚΙ.---ογν}} 
οὔ Ῥγοηυποίαιίοπ οὐ. 35..-20. ΠΣ ὈΝΠ  2 ὝΠΣ ΜΎΤΥ Ὅ2ΠΥ πῦπὉ] 
δτῈ ῬΓΟΡΔΟΪΥ ἀετίνοα ἔγοπι "Ἴ "ΡΥ 12 ὙΣ ὍΣΠΩΥ τὺπὶ οἵ 2 Κ. 1} 
χ8:, δηὰ [δε ἀενίαιίοη5ϑ βεθῖι ἴο βανὸ γίβεη εἰἴπον ἔσο οδτο 688 ἰγδηβοτίρ- 

ἴοπμ οὐ θεοδυβε ἴῃς (μγοηΐοϊεγ χυοίοα ἕἔγομι τλθηιοσ (Β6.). ΜΠ ΤΩΔΥ 
Ἐς 8 τεπηϊηΐϑοθεηςς οὗ ἴῃς τεδαϊηρ γἼ "ὙΠ, τ ῖςο ἢ ἀρρεδῖβ ἴῃ ὦ οὗ 2 Κ. 
χγλ, τ8ι., 80 Βε., Κί., Βη. Ὑμδὶ "ΙΠ Ὁ ἫΡ Μα58 διίβεη ἔγοπι "ἽἼ "ΨῈ 

ΔΡΡεδγβ ρσόῦδθ]ς ἔτοπι {πε ἕαςὶ Φ" ρῖνεβ ὈοΐῺ ἴῃ 2 Κὶ. 1γ6 (οὶ 18:}). ΚΊο. 
ξῖνεβ (18 45 {πε οτἰρίπαὶ τεδάϊησ. Κα. ᾿βουρδί οὗ ἴ8ε ΟΒτγοηίοϊετ᾽ 8 
βἰδίειηθηϊ γοβϑϊης οἢ δηοίμοσ δυϊδβουῖγ. 

Ὕ. 21-νι. 66 (ἿἹ. 1-81). Οοηθδίο νυ δηᾶ σΘΟΡΤΑΡΕΥ οὗ 

1,ενἱ.--- ΤῊϊβ. ϑοςίίομ οσοπίαίηβ: (1) (86 ᾿ἰπθ οὗ δίψῃ ρῥγίεϑίβ ἔγομι 
ΑἌτγοη ἴο [6 μοζαάδκ (ἐ.6.,ἴο [Β εχ ]ε), ἰηἰτοάυςεά Ὀγ ἃ ζεπεοδϊορίοαὶ 
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1406 5Βῃονίῃης Αδγοῃ 5 γε δι οηβῃΐρ ἰο 1,ονΐ, 53"-4 (61-.); (2) 11π658 

οὗ ἀεϑβοεπὶ οἵ βἴῃζοτβ ἔγογα 1,ενΐ ἰῃγουρῃ ἢ5 ἴἤγεθ ϑοηβ, ΘἽσββοῃ, 

Κεμβδίῃ, δῃηὰ Μεγαγί, 61-:5 (6.2), (2) (6 φϑηβδίορίοδὶ ἰδ 0]ε5 οὗ 

[186 ἴῃγθα βίηρειβ, Ηδιηδη, βαρ, δηδ Εἰῃδη, 614-:: οἱ- 41), (4) 

ποιίίςεβ ςοποεγηίης (ἢ 5θγνίςεβ οἱ 1,δν 85 ἃπα 5οῇ8 οἱ Αδγοῃ, 63:3 
«6.4.). (5) ἃ 1151 οἱ (δε Ὠἰχῇῃ ῥγίεβδίβ ἴο ΑΒιίπιδδΖ (͵.6., ἴο (ῃ6 {ἰτης 

οἵ Βανί ά), 635-56 ὧο-.2). (6) {πὸ οἰ([65 ἀϑϑίσιηεα ἴο (ῃ6 5οη5 οἱ Αδγοῃ, 

635-6. (ε-60). (7) (86 {π04] ἰεγγίοσυ ἰπὰ ψοἢ ἴῃς οἰτίε5 οἱ [6 

1μνίϊα5 ἰαν, 646-59 (᾽-.). (8) (86 οἰ([65 οἵ ([ΒῈ Κεμδίῃ 5 (εχοϊ υβῖνα 

οὗ 50η8 οὗ ΑΔΙΌΠ), 651-25 (6.10), (0) (86 οἰ(ἴ65 οὗ [ῃ6 (εγββοῃ 65, 

654-4ι στ-.τὸ), (10) 1Πς οἰτε5 οἱ ἴῃς Μογαγίίεβ, 693-66 στ), ὙΏΕ56 

τεςοχάβ οὗ {με ἰγἶδε οἱ 1,δνὶ ργεβεηϊ ἃ ΠΕΣ οἱ αἰ που 65 ἀπὰ 

18εἰ γ τηθαρτεη 655 σοηβίἀογίης [6 ἱπηροτίδηςε οἵ (ῃ6 {π|06 οὗ 1,ενὶ 
15 βιπΚίησ. ὙῈΕῪ γα γερεδίεα νυ ἢ ποσὰ οσ [655 [1 655, ἤούγανεσ, 

Με ἴδε ττίτεν ἰΓοαίβ οἱ (ἢ οἰα55ε5 οἱ (ες ῥγίεδίβ δηὰ 1,ονὶ[ε5 
δὰ ΕΠ γος: (23: 5. 241 5. 10 α. 25] 4.). Ὁ 

Ν. 271-41 (Ἱ. 1-1δ). Το δοῃβ οὗ 1ονὶ δηὰ πὸ 11πὸ οὗ 
Βἰρῶ ῥγίϑϑδίβ ἔσοπιι Αδζο ἴο {8 οδρειν!γ. 

ΤῊΪ5 πε οὗ δἰσῇ ῥτίεβϑίβ '5 ἴῃ ρατγί ἃ ἀουδίει τυ 645-28 (0.82) δΔηὰ ἰ5 
τερατάεὰ Ὀγ Βη., απὰ Κὶ. 5807, Κονι., ἃ5 ἃ ἰδίος δα αϊξίοῃ, βίηςε ἃ |1ϑὲ 

οἵ Ῥτγεβϑίβ παίυγα!υ που]ὰ ἕο] ον (πε χεπεδὶορίοδὶ ἰηϊγοάιυοιίοη ἴῃ 6! 5. 
(ει δ.), ΑΦ. ἴπ6 πηδίίογ πον βίδπάβ, [3 ἱπιγοαἀυοσίίοη 5 σίνθη ἰῃ 537-29. 

(61.3.), ὙΠ6 13ὲ αἰβο 8 οαττίϑα ἀοσῃ Ὀεγοηὰ Ὀανίά, ψαῖ]Ὲ ἴΠ6 οἴμοῦ 
τηδίογίδὶ οὗ ᾿ς. 6 βῖορβ νὰ αν. Ἡδηςε ἴδ ἰ5 μεϊὰ ἴο ὃ6 τῆογε παῖαγαὶ 
18δὲ (5 115 ϑΒῃου]ὰ ὈῈ βεοοῃάδγυ ἴο {πὸ οἵἴμογ 635-26 ὧ9-62) (ἢ6η υἱΖῖ νέγϑα, 

βίπος δῇ ἱπίεγροϊδεϊοη πο} δά δα ποιμπρ σψουἹὰ ποὶ πδίυγα!γ θ6 
τοδάβ. Οὐ {με οἴμεγ μδηά, ἱβεγε 18 βουβ βίγουᾳα ἰπίεγηδὶ ενίάθηος 
δραϊηϑὶ (88 Ῥτίογι Ὑ οὗ με ϑεοοῃμὰ [15ὲ, 65:8 (0.2), ΑἸΠΟΟΡῚ 551: 
(61-2) μά 61:- (6:19) 4ο ἀυρ|ϊςαίς Ἔδο οἴμετ ἴῃ ρατί, ἴ᾿ 18. ποῖ ὑὔγεδ- 

ΞΟΏ8Ό0]6 ἴο Ποϊ]ά [μδὲ [με ἔοττηδγ ραββαᾶρο νγαὰβ ἰηἰεπά δὰ ἰο ἱπίτοάυςε ρῥτίςϑίβ 
δηὰ [δε ἰδίίεγ 1,ενἱϊεβ. Μογοθονοῦ, 63 (4.9) ἀθβοσῖθεβ ἴ86 ἀυεῖε5 οὗ αἱ [6 

Ῥτίεβίβ, ἐπ δον οὔ Ααγον, διὰ 639 6. (ἱ 6.) ἰα ςοηςεγποα τὴ (δ οἰτε5 οὗ 

αἱ τ6 Αδγοηΐάεβ. ΤΏ 113ὲ οὗ Ηἰρῇ ῥγίεβίβ ἱποϊυ θὰ θεΐπψεεη [Βοϑα ἵν 
νεῦβε8 566 18 Οἷἱ οὗ ρἷδος, δηὰ ἰΐ 8 ὑπ] Πκοὶγ ταὶ τπ6 ΟΒγοηΐοϊεσ ἱηίσο- 
ἀυςεά ἱξ ποτὲ. Α 3οτῖρε ψἢο ἐχρεςιεά ἃ [13ὲ οὗ πε βοὴβ οἵ Αδγοῃ δἔϊεγ 
ἴδε νεγβα ἀεβοσί δίηρ (μεῖς ἀυῖε8---ὐαβὲ δ8 ἃ [13ὲ οὗ 1,ενἰτεβ ργεοεάθβ [86 
νεῖβε ἀείδι ηρ (πεῖς ἀυξεϑ9--- δ ἤθη μανα ἱπϑετίεα {18 ρατιῖα] 15: οὗ 
18ς Πρ ῥγίεβίβ ἔτοπι 539 8. (64 4.), ἐμαὶ εΐπρ ἴπ6 ΟὨΪΥ οὔς ἀνδὶϊδΌ]ε. 
Δι ΒουΣ τἴΒς βεοοπὰ 1131 οὗ ἴῃς Βἰχἢ ῥγίεβϑίβ, ἴῃς διτδηρεπηεηὶ οὗ (868 
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ταδίοτίαὶ ἰβ ομαγδοίοτίβεϊς οὗ [Ὡς Ομγοηὶς!ετ᾽β ογάεγ, ἐ.6., (με φεποδίοσυ οὗ 

18ε Βἰσῃ ῥτίεβίβ δὰ (μῈ ρεηεδίοσυ οὗ (με 1ενῖεβ; πὸ ἀὐυϊίε5 οὗ [Π6 
1ενὶτεβ δηὰ [86 ἀυϊίεβ οὗ [86 ῥγίεβίβ; ἰδ οἰξἶεβ οὗ ἰ8ς ῥγίεβίβ δῃὰ {88 
οἰπε5 οὗ (ῃς [κεν ῖεβ. 

ΖἹ (1). Οεγείοη, Κεμαί, απὰ Μεγαγῆ]. ὙΠαθα ἴἧσθα βοὸπβ οἵ 
Ινὶ ἄρρεᾶγ ἰἱῃ ση. 461: Εχ, 6: Νυ. 3:7 λό, δηά σεργεβθηΐῖ ἴἤσεα 
δτιεδὶ [δηλ }}165 οἱ 1,Θν 65 τυ οἢ Οἰεα ν οχίϑιθα δὲ [π6 {πὲ οὗ 1ῃ6 
ςοπηροβίοη οἵ Ρ (ς΄. 6' 19) 239).---Οὐγς 05} (72) 85 ἴῃ Ῥ, εἰβ6- 

ΨΒογα ἰῃ ΟὨ. Οσογββοσῃ (Ὠ12 5,2, 712), ο΄. 61 «- αὐε.) φ αἱ.---28. (2). 
Απὰ εἴα Ξοης ὁ Κολιαίλ, ᾿Α πέτα, [᾿ιαν, Ἡ ὗνγον;, ανπὰ ᾿ υποίο]. ΟΥ. 

8ἃ5 ἃ ΞουΓοα ἔογ {Π656 πᾶπ|68 Εχ. 61" Νιι. 3'" δηα ἔογ {Πεὶγ τερει ἰοα 
65 α4) 2.3, Ηοῦγομ᾽ 5 Δρρεᾶγδηςσε 85 ἃ ἀδβοθηάδηϊ οἱ 1,δνὶ δηά [ἢ 1.5 

8 [κενϊτἰςαὶ απ ]γ δῆλα 5ῃονβ ἴπαΐ ἃ ροχγίίοη οἵ [Π6 δος] εϑἰαβίϊοδὶ 
{06 οὗ 1,μενὶ σᾶπης ἔγοτλ ὑγίεϑὶβ ν πο Βδά τηἰηἰβίεγοα δί {με βαποίυ- 
ΔΙῪ οἱ Ηεῦτοθ. ῬΥ͂μαὶ υὑπάθυεβ {μῈ6 ΟἴμοΓ ΠΔΠΊ685 ἰ8 ὈΠΚΠΟνΤῃ. 
ὕυεοίεϊ ἰβ ἴῃ68 ΟὨΪΥ ομς 5πιδοκίηρ οἵ γί βοΐ! γ ογ ἃ Ἰαΐα ἐογγηδίίοῃ 

(ταν, ΗΡΝ. Ρ. 210).---29 (3). ϑουτοοβ ἴογ [86 ομ] άγεη οὗ 
Ανεγατα ἀπ Ααγοη ατὲ ἘΧ. 639. 32 (ἐχοερὶ Μίγίδπι) Ν. 265 :-. 
(Κ΄. ἴον τερει οι 23:2 (εχοερὶ Μιγίδπλ) 24:- 3. 

80-41 (4-16δ). ΤΒε [1πὸ οὗ Εἰφᾷ ῥγίββίβ.--- Εἰδαζαν ν."9 ὦ) γγᾶϑ, 
δοοοσάϊης ἴο Ῥ, Αδγοῃ Β βυοαβϑογ ἰῃ {π6 ἰῇ ῥγίεβιμβοοά Νὰ. 20"; 
Ρ) πέδας ἘΠ]εΔΖατ᾽Β βοὴ ἀηὰ ϑυσςοββοσ, [05. 245 7. 2053, Αδήσξμα, 

Βιξκκὶ, ᾿υκοὶ, Ζεγαέαϊι, Μεγαίοιμ, Ανιπανίαϊ; (νν. "5:34. ὦ.1))} ἀγα δῃ- 
εἰγεῖν ἀηκηονπι, ποῖ πηεηιἰοηεὰ εἰβονῃετε ἐχοερί θεῖον 656-51 ὧν.) 
ἘΖτι. γ.-, ΑἸ μμεδν." (ὧν 5. ρίνεη 85 1ῃ6 [δίἢεσ οἵ Ζαάοξ 2 5. 8:1} 

1: (ἢ. 18:, 1ἢ γε Ιοοκ ἔοτς Ὠἰβίογίοδὶ δοουγαου, μ6 β ποῖ ἴο 6 
ἰάοηδοὰ τ ΑὨϊαρ τς ἔαί μοῦ οὗ Αἰ πιθίθοι, (ἢ ἔδίοσ οἵ Αϑίδ- 

(Πὰγ τ 8. 145 2235, βίησα {π6 Ἂβϑίδ Ὁ] ]5ῃπηθηΐ οἵ Ζδάοκ 85 ργίεβί ἰῃ {μὲ 

Ῥίαος οἵ ΑΡίδιμαγ 15 τεψγάθα 85 {ῃε {018 ]τηεηΐ οὗ (ῃ6 ὑσοόρῇθου οἵ 

186 αἰϑεβίδ] βηπηθης οἵ της ἤουδβε οἱ ΕἸΪ (, Κ. 251τ- 5). Ηἰἴ5 δρ- 
Ῥεάγδηοα 85 (86 [Δ{Πεὲγ οἱ Ζδάοκ ἰῃ 2 8. 8:", οὐγ δυϊποσ᾽β βουζοοσ, 5 

υπάουδίεαϊ]ν ἀυε ἰο ἃ ἰοχίυδ)] σοττυρίίοη (566 τ (ἢ. 1:8:). Ζαάοξ 

Υ. 3. λγγᾶ5 ργεϑὶ υπάεν Ὀανὶ ἃ ἢ Αἱ μδΓ 2 5. 8111 5 6. δηά ρμυΐ 
ΒΥ ϑοϊοπιοῃ ἰῃ ἐπε ρίδος οὗ Αθίδίμαγ (ϑεε δρονε). Α ζέρια' αξ ν. "Ὁ 

νν85 ἃ 50ὴ οἵ Ζϑάοκ, ο΄. 2 8. 1.51: " οἱ αἱ. ᾿Αταγίαϊε ν."5 ὧν 5 τηδῃ- 

ἰοημοα 85 8 ϑ0η οἱ Ζαάοκ τ Κὶ. 4. Το ηοίίςε οἵ ν."" (9) ἧς ἐΐ ἰδ 

ἐμαὶ ἐχεσμίφα, εἰς., ουἱ οὗ ΡΪδοα ἴῃ ν. Ὁ (9), ΒΕ Ιοη ρΒ ἴο δῖτα, {π6 ἔγβί 
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τηρηςοηοά, ΑΖαγίδῃ (Βε., Βη., Κὶ., Βα., Ζοε., Ος.). Οἱ σεμομαη, 

᾿Αχανίαϊι, Ανιατίαϊ, Αἰ μιδ, Ζαάος, 5 αϊϊνι, απὰ ᾿Απανίαϊε, νν. 
8.40. (9.2), 6 ἢᾶνα ΠΟ ἔυχίμοσ σεοοσγὰ ἰμδῃ ἰῃ (ἢ (ὨΒγοηΐοϊετ 5 

ξεηβδ]ορίε5, ο΄. 9." ΕΖτ. 71. Να, 11}, ἐχοερί ἴῃ [Π6 οᾶϑε οἵ Απιᾶ- 

τίδἢ, 0 τὺ Ὀε ἰάεπε θα τὴ Αὐηδγίδῃ (ῃς εἰσ ῥγίθϑὶ ἀυσίης 
(8 τεῖρῃ οἵ 7 μοβμαρμδὶ τηδηιτοπθὰ ἴῃ 2 (Ἀ. το. Ηπξία 

ν. "9" (8) 5 Δρραγεηιν ἰῃ6 Ὠἰψῃ ῥγίεϑι οἵ (ῃς τείψζῃ οἱ 7 οβίδῃ, 2 Κ. 
22 εἰ αἱ. δεναία!; ἰῃς [Δἴ εγ οἵ Χο οζαάδαΐξ ν. "5 α4) γγὰβ ΒΙρἢ ῥγίεβὶ 

δῖ (86 [4]] οἵ Τεγυβδίεια, Β. ο. 586, ἀηὰ ννᾶ5 ἴἀκεη σαρίἷϊνε ἀπ ρΡαυϊΐ ἴο 

ἀεδῖῃ δἱ ΕΙΌΙΔῃ (2 Κ.. 25.5.1), ψΉΠῸ σολοζαάαξ νεπὶ ἰπίο σαρίϊν! 
ν. 1 ἀε)͵, Δηα ἀρρεδΓΒ 85 (ἢ ἔδί μευ οἱ Γεβιυα {πὲ Ὠἰσι ῥγίεϑί οἵ (ἢ ς 

τείυγῃ, ΕΖΓ. 33 5; το" ΝΕ. 12" (74ΖΔ 41) Ηρ. τ' Ζε. 6:, Τα ρυτγ- 

ῬοβῈ οἵ (Π]5 σεηθδίορυ ἰ5 ἰο σοππεοὶ 7εμοζαάδικ τυ Αἄγοη δηὰ 

(5 Ἰερ!πιῖϑε ἢἷ5. ῥγεϑιῃοοά. ΤῈΣ ]ἰπῈ οἵ ἀεβοεπὶ ἱποϊυάϊης 

Αδγοῇ ἔγοτῃ (ἢς Εχοάιιϑ ἴο [ῃ6 σαρε ιν! σοηϑδίϑίβ οὗ ἰπνεηῖγ- (Ὦχος 

ΤῊΘΆΡΕΓΒ δηά ἰ5 ἀγίῆςϊδ] ἰπ βίγυσίυγε, βίθοθ 8] οννίης ΤΟΥ γεᾶγ5 

ΟΥ̓ ἃ ψεῃεγδίίοη ἴοσ εδοὴ ΠΊΕΠΊΡΕΓ, νὰ ἢᾶνε 40 Χ 12 40 ΧΊΏΙ, 

ΟΓ 920 γεᾶτβ. ΤῊΪβ ρεγίοα ἢϊβ ἰηΐο [ῃ6 ῥυίθϑιυ σὨγοποΪορΡΎ οὗ ἱΠ8 

Ὠδίογίοδὶ θοοῖκβ, νΒΈυ ΌΥ 480 γεϑαγβ εἰαρβεὰ ἔγοτλ (ῃ6 Εχοδυβ ἴο 
{πε ἰουπάϊηρ οἱ ϑοϊοπιοη᾽ 5 Τερὶε (1 Κ. 6.), δηὰ 480 γεᾶγβ ἔγοῖὰ 

{πδηςα ἴο (86 ἰουπάϊηρ οἵ (ἢ Ξεσςοπὰ ΤΕΠΊΡΙΕ (5εῈ ΟΒγοηοίορν οὗ 

ΟΥ,, Ὁ)8.), δμά {μὲ ςδριἰνὶν οσουττεά ἰπ {πε εἰενεηίἢ φεπεγαίίοη 
οἵ τῖ5 βδοοπά ρεγίοά, Ασοογάϊηρ ἴο [5 5. βδτηβ αἰβο ᾿Αζαγίαλ ἰῃ8 

τὨἰγίθοηιῃ τλρροσ (ν. 56. (0) πη ἰβίεγβ ἰῃ ΘΟ ἢ 5 ΤΕΠΊΡΙΕ. 
Α5 δὴ δρραγεηὶ |ἰϑὲ οἵ Ὠἰζῇ ῥγίεϑίβ ἔγοπῃ (ἢ δηίγαηος ἰηΐο 

Οὐαηδδη ὑπ} (ἢς σαριϊν!γ, (15 ζεηθδ!οσῪ Ρῥγαϑεηΐθ βόε ἢοΐε- 

ψογίῃγ ἰεαίυγοβ. Μειωροῖβ οὗ {πε μουβα ΕἸ}: ΕἸΪ, ΡΒΐπθδβ, Αμίαῦ, 

ΑΒ πιεϊθςῃ, δηὰ ΑΡίδίμαγ (1 5. 145" 229), Πδίυγα!ν ἀο ποῖ ἀρρεᾶγ, 

ϑδίῃηςα (5 ἤουδε τγᾶβ βεΐ αϑὶἀἜ ἴογ ἰμδΐ οἵ Ζαάοκ (1 Κ. 2᾽1- 5), Βαϊ 

(86 οπηίβϑίοῃ οὗ {πε ῃἰφῇ ῥγίεϑίβ ]εμοΐδάα (2 Κ. 11 2 (ἢ. 22:., εἴς.) 
δηὰ ὕτί͵δῃ (2 Κι. τό: 5.) ἀῃηά δὴ Αζαγίδῃ ἰῃ [86 τεῖψῃ οἱ ὕΖζΖίδῃ 

( ΘΒ. 26:9) θείνψεεη Απηδγίδῃ οὗ Γεμοβρῃδι᾽β τεΐρῃ δηὰ ΗΝ Κι 

οὗ 7οϑβἰδ 5, ἰ5 βίι Κίηρ (υ. 5.). 

ΥἹΙ. 1-4 (16-19). Τῇο 8οῃ8 οὗ 1,ονἱ.---Οἡ νν. ". " (δ. 16) οὐ 
το τ (61. 1).--- Πἰδηὶ απὰ 5 μην ὁ]. (ΟΥ. 85 ἃ βϑουγοε ἔοσ [696 ΠδπΊ6β5, 

Ἐχ. 61: Νὰ. 3:5, δηὰ {πεὶγ γερειἰοη 221, δηα 4150 235 “- 26: ψἤΘΓα 

ἰμβίοδα οἵ ζὐδηΐ μα μανε 1αίδαη (ΠΏ). Τὐδηὶ νϊθουΐ ἀουθι ἰ5 ἰο 



130 1 ΟΗΕΟΝΙΟΙΕΒ 

θὲ σοπῃεοίεα ψΠ (Πς ῥυίεβν οἰἰν 1ὐδηδῇ (708. 21.2).--Ἰ Τα δ]ὲ απᾶ 
Μιλῖ]. ΟἽ. 85 βϑουζοε Εχ. 61:9 Νὰ. 319 δῃηὰ τερει του 23" 24. 
Μιρπὲ (ὩΣ Ὁ) μᾶ5 Ῥθεῃ σοπηδοίοδα τ Μόοβεβ, 88 ἱβουρῃ [Π6 
14γ ΠΥ ἀογνεα {Πεῖγ πᾶτὴα ἔγοσα (δαὶ οἵ 15γ8ὲ} 5 ἰαν-ξἶῖνεν (ε. 
Οἐδοῖι. ΡΡ. τοὶ 1); 50 ψί Μίβγὶ οσ Μυϑτγὶ (ἘΒὶ.). 

δ-6 (20-21). Α ἔταρτιθηΐ οὗ {πὲ ρεάΐρτγοε οὗ Αβαρῇ. (Βα. 
Βη., ΚΙ., θυαϊ ποὶ Ζοβ.) (Γ. νυν." νὼ), ὙΤΪ5 σοποϊϑίοη ἰ5 

βιυγρεβίεα ὃγ ἴμ6 ρεαΐςτεε οἱ Ηδπιδη, νυ ῖςο ἢ ἕο] οσ5, ἀπ 5εῈπι5 
ΔΙΤΔΗϊΘα ἢ ΘΠ Μὰ ΟΟΙΏΡΑΓε [ἢ [15 οὗ ἤᾶπιε5 (Α) νι (Βο56 ἴῃ 
γν. 3.-8ὲ (29.42) 6.. 

Α Β 

Οεύβδοια. Οεβδουα. 

Ιἰθηΐ. 76 δια. 

7δβδιῃ. Βμϊπιεΐὶ. 
Ζίταταδῃ. Ζιτατηδῃ. 

7ο᾽ δῇ. Ετδδη. 

Ἰάάο. ᾿Αἀδίδῃ. 
Ζετδῇ. Ζετδᾷ. 

7ε᾽ δἰ πεσαὶ. ἙΕκδηϊ. 

ΤΆΣ νατί δίϊομϑ θαένγθεῃ 7088 (18 }}") ἀπὰ ΕἘτμδη (181), Ἰάάο 
ΟἽ) δπά ᾿Αἀδίδῃ (Πν1}), 7ε᾽ ἀἴμεγαὶ (ΣΝ) δηὰ Ἐπμπὶ (288), 
ταῖϊης βαϑὶ]γ πᾶνε διίβεῃ ἰπ ἰγδηβογρίίοῃ. ϑλέρεδ ὁ ταν πᾶνε θθεῃ 
ομ ἰεἀ ἔγοτα (Α.) ΌΥ ονεγϑιρῃξ, οσ βίης 1 ἱδηΐ 15 νδηξίηρ ἱπ (Β), 

)αζαι δθὰ 57Ἰριδ αὶ την μᾶνε θθεπ ἱγαηβροβεά δπὰ {μὲ ἱγδάϊτοπ 
ΙΩΔΥ δᾶνε Βυςιυαίεα ἴῃ τεφαγά ἴο ἰῃς ἀδβοεηΐ οἵ Αβαρὰ ψβδί μοῦ 

τῆσου ρα 110πὶ οΥ Θῃϊτηεὶ (σ΄. ν." 67) δηά 23:9, “Βετα 7 δῖ 15 (Βα 
50} οὗ 58ϊπ|61) δη4 Β ἰδυ5 μᾶνε ρίνεη (ῃς Ιδίίεσ νἱενν. 

1-18 (22-28). Αὄὔ ρΡεάϊρτεοο οὗ Ἠδπιδη (Βα., Βη., ΚΙ., Κε., ΟἽ., 
Ζοε.).--- 15 ρεάϊστεαε πο ἢ ἐπα 5 ἰῃ ΑΒ 78} 15 Ὀσόεη οἵ ἱγγερυ δῦ 

ἴῃ [86 ῥγεβοηΐ Ηβρ. ἰεχί: οὐ ν. 19 ὧδ), γι οτα π]δουΐ σοηηξοίίοῃ 
νι (ἢ ἐογεροίηρ 51α᾽μἱ οὗ ν. " 0). χὰ ἢανε ΤῊΣ σοηΣ οὔ Εἰξαπαΐκ 

“Α»ιαξαὶ απὰ Αἰήνιοίδ, ἀιιὰ ἴῃ ν. 1} 6) γα μάνα ΕἸξαπαΐ, τερεαίοά. 
ΤὨε βεσςοπά ββου]ὰ θὲ οὔ ἰεὰ (αἴζες (ὦ, 45) δῃη!ὰ τεδάϊπρ κὲς 505 

ἰηβίεδα οὗ 5οηδ οὕ (2) ἴογ "22) ἴμ6 νεσβὲ ϑῃου]ὰ γεδὰ Εἰξαμαΐ, μὲς 
80ηῃ (1.6., [ῃς. 5οη οὗ ΑΒίμλοί ἢ), ΖορῤΠαὲ μὲς δοη. Ιῃ ν.} α1) αἱ 16 
εἷἶοβε βΒμου]ὰ με δα ἀεὰ δαρε εἰ ̓ὲς δοη (ΚΙ. αἴϊες ὦ). ΑἸ50 ἴῃ ν." 
7οεἰ 5ῃουϊ!ά θὲ ϑυρρ!!εα ἀπά (πε νεγβε γεδὰ 456 ἐ[:6 δοηϑ οὔ ϑαηε εἰ; 
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46 βυείεδογη 7οεἱ ἀπά ἰμ6 φοοομά Αὐΐῆας (ΠΛ ΣΦΙΤῚ 9.45) 
(Εἰ. 8Η., ἈΝ. αἴϊον ὥν, (Ὁ, ν. 19 δὰ 5. 83). «7οεὶ νγὰ5 ἴμ6 δι με γ 

οἵ Ηεπηδη (ν. 1" ὅ2)), βεποα (ἢἷ8 ρεάΐρτεε ἰ8 ἐμαὶ οἱ Ηρα, δηὰ 

ΠΟΙΤΕΒΡΟΠ 5 ἰο ἰμᾶΐ ρίνεῃ ἰῃ νυν. 35. δ), ΑΘ ἰῃ [Π6 οᾶδ86 
ἃδονε οὗ Αβδρᾷ, (με βυυθβίδπιϊαὶ ομθηθ55 οὗ ἴΠ6586 165 οἱ ἀδϑοθηΐ 

18 τανε] δἱ οὔσα ὈΥ μ᾽ δοίη {μθπ βἰά6 Όγ 5ἰάβ. 

Α Β 

Κοδβδῖῃ. ΚοβδίΒ, 

᾿Αἰτιϊηδάδρ. ΙΖὮδγ. 

Κογδῇ. Κογϑδῇ. 

᾿Αϑϑῖγ, ΕἸ κδηδῇ, ἘΡίδβδρῃ. ἘΡίΔΒΘΡἢ. 
᾿Αϑϑίγ. ᾿Αϑϑίῖγ. 

ἼδΒδιΒ. Ὑδῃδι. 

στε]. Ζερμδηίϊδῃ. 

Ὁσείδμ. ᾿Αζαγίδῃ. 
5880). 7ο᾽ εἰ. 

ΕἸζδηδῃ. ΕἸΚδηΔΒ. 

Αἰρδϑβδὶ. Αἰαδϑδί. 

Αἰίπιοίῃ. Μδδδιῃ. 

ΕἸΚδηΔ. ΕἸΚΑμΔΒ. 

Ζορμιαί. ΖυρΡΆ. 
Νδβδίῃ. Τοδῃ. 
ἙἘΠΔΌ. ΕἸΙ εἰ. 

7Ἔτοβᾶπι. 7ετοβδπι. 

ΕἸΚδηδἢ. ΕἸκδηδῃ. 

ϑαγαυ’ εἰ. 58 .}0ε]. 

7ο᾽ εἰ. 7ο᾽ εἰ. 

ὑπὸ Ἡεΐλδη. 

ΤΕ πᾶπηε5 Κελαΐδ, ἐχυϊναϊεπξ ἴο Κομδίη, σἤαν, ἀπ Κογαΐ (Β) 
ἃτε ἀεσίνεα ἔγοτῃ ἔχ. 6:5. 11, 

1π τεβρεοὶ ἴο [με νατίδιίοπβ: ᾿Ἂηρηΐημαδαῦ ἀρρεᾶτβ ἰῃ Ἐχ. 6" 
853 [Βς ἐδιμεγ-ἰπ-Ἰανν οὗ Αδγοῃ, ἃπα πλᾶν ἤᾶνα θθθη ρ]δοεά ἴοσ [Ζῇ 
ἴῃ (Α) τὨγουρῇ δῃ ονεγϑείρῃξ ((2. μὰ5 1Ζῃδτ) (υ. {.). Α41.:ςἷγ ἀπά 

Εἰκαμαΐρ ἅτε εἴϊμεγ τεδυημάδηϊ ἴῃ (Α) ἱβγουρῇ ἃ βίγη θα σαυϑ8 ΟΣ 

Βανα ἴδ! ]θη ουἱ ἔγοια (Β). ὕυγ᾽ οἱ ἀπὰ Ζεῤπαπίαν, ατὲ ἀϊθῆου ἴο 

ἐχρί δίῃ 85 εαυίϊναίεπί8. ΤῊ παπηε5  ὕεσίαϊε ἀπά ᾿ΑΖαγίαϊ, ἅτε ἱπίετ- 
σμδηροδ0]6 (85 ἰῃ [Πε σᾶϑε οὗ ἰῃς ψε}1- Κῆοντι Κίηρ οὗ ᾿υἀ48). ΤῊΣ 

αἰβεγεποαβ θεΐννθεη [Π6 οἰ ΠΕ σοιτεβροηαίηρ δ πι65 ἢᾶνα ΡγΟΡΔΌΪΥ 
Διίϑθῃ ἰμγουρῃ ἰγαηβογριίοη. Οὔ. (με Ἰεἰΐεγϑ ἰῃ 86 Ηδθσενν ἰεχί. 
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ΤΙΐ5 ρεάϊστες 5. οἰεαγὶγ ατίϊθοῖα!. Α ρογίίοῃ οἱ ἰΐ5 σοῃδβίγυς- 

το σΟΠΊ65 ἔγοπι σ 8. σ', ΚΒ ογα Εἰ ζαπαΐ 15 το οη θα 85 5. ἐγοδια, 

8. ΕἸΙΠυ, 5. Τόμα, 5. ΖΌρῃ. ΖΌΡΆ ἴβ ργοῦδθὶγ ἃ ἀϊϑιγιςΐ, ἀηὰ Τόοδα 

(Τοδι, Ναβδί}) ἃ [δυλν (Γ΄. ΤΑμαῖῃ τ ΟἩ. γ"9; ἍΝε. Ῥγοὶ. Ῥ. 220). 

Τα 5ίογυ οἵ ϑδηλμεὶ 5ῆοννβ αἰ ϑε πο ]Ὺ (μὲ ἢς τννᾶ5 ποῖ ἃ 1,ενϊίθ, ἴοσ 
1Πεη μὲ ψουἹὰ πᾶνε Ὀεϊοηρεά ἰο (88 1,οτὰ ψἱϊμουΐ ἴῃς ρἰ οὗ ΒΪ5 
ταοίμεσ (1 8. 1574). Ηε ἰβ5 πιδάς ἃ 1νίϊε ΌΥ [ῃ6 (Βγοηΐο!εγ 8ο- 

ςογαϊηρ ἴο [Π6 ποίίοῃϑ οἵ δἰδ5 ονγῃ {ἰτη65 γεϑρεοίηρ 58 ηγι16}᾽5 βεσνίοα 

αἱ ἰῃε βαποίυατγ. ΤῊς Π8Π165 οἵ ϑδγηι6}᾽ 5 50η5 ἅγ6 ἀδγίνβα ἔγοπι 
ι 5. 85. 

14. 16 (29. 30). Το ρβάϊρστες οὗ Αβαῖδῃ [πὸ Μοσγαγίζα.--- ΤῊ 5 
Ρεαΐστεε ἴο σοστεϑροηά ψ ἢ (Ποβα οὗ νν. "-15 (4.32) ΘΒῃοι Πα ργξϑεηΐ ἃ 

᾿ἷπε οὗ ἀεβοθηΐ οἵ Εἰμδη (νν. ""-3. ἐ-Ὁ} Βαϊ ἃ οΟΙοβα βἰ μι] γι ν οἵ 
ΠδΠλ65 ἰ5 Βεσαὲ ψδηϊίηρ. 5111 {8 γῪ ἤᾶνε Ὀδθεὰ Ποὶα ϑβιυβηςϊε ΠΕ} γ 

ΑἸΚα ἴο ψαγγαπί (μἷ5 ἰπέεγεηος (Βε.). ᾿Αϑαίαϊ τὰν Ὀ6 {86 οπαῈ 

τηξη(ἰοηεα ἰῃ 1 55 85 Ἷῃϊεῖ οἵ (πε βοῃ5 οἱ Μογαγὶ. [{ ἰ5 ποίίσθθ]ε ἰῃ 

115 ρεάϊχτγες ἐμαί θοῖῃ Ζέδηὲ πὰ δλίηιοὶ ἤθσὲ ἄγε Μεγαγίίεβ, ἢ 1] 6 

8θονε ν." (17) (ἢ Ὺ ἃγα (σευβῃοη (65. 

1. ὉΦὋ] 80 αἷϑο ν. 38 157, ὈἸΦΩ νν. 3. δ. 47. 6. οἰβοτβογα ἸΦ. ΟΦΒ ἴπ 

τηῖϑ ς. Γε(ε)δσών, ἴῃ 15] Γηρσάμ, 0" ἴῃ 4]} ---σων, Ὁ ἴον ΜΙ Ἔ Οενϑοη 

πῃ ν. 3, ϑίηςε ἰδς ϑουγοα (Εχ. 615) μ45 σεγϑδοη δπὰ τς Γ(Ὠγοηΐοϊογ ἀϊβον- 

επιϊδίεβ σέγολοηι διὰ Οογοἤοη ἴῃ ς. 23, ἰξ 18 1 κοὶγ (Πδΐ Ἰγ2 Ἢ ττᾶϑ οτίσίπδὶ 
Βοῖα 8150.---Ἴ. 3:))Ὁ}} ν. 5 Εχ. 618. π' δὲ αἱ. “χν, ψ ΠΪΠἢ 566 πη5. οτἰίηδὶ 
Βεγα. 2 ἼΌΡ ΤΏΔΥ Βδᾶνα δγίβθη ἴῃ σοηβθάχθηςα οὗ ἃ αἰ Πορταρῆν οὗὨ {πε 3 
ἔτοπι ἔπε ἕο] ]ονγίπς 0,3, 2 ὝΠΣ" Ταβο  Ὀ] Ϊηρ 212 Ὁ» ΝΕΓΥ ΟἸΟβΕΙν ἰῃ δηςϊεπὶ 

τι ἰηρ.---Ἰ. 8. 2 ὍΌΝΥ Ὧ2 ΠΟΛΣΝῚ Ὁ2 ΡΟΝ ὋΣ ΟΝ 2 Π]. Αςοοτά- 

ἰῃρ ἴο Εχ. 65 τἰῃς βοη8 οὗ Κουδὴ τγέγε ΠΌΝΝΣΝΥ ΡΟΝ ῸΥ ΕἸΠοΥ 
1ῃς σοτηρίϊεγ δὰ ἃ ναγίδηϊ ἰγδαϊίοη οὐ ἴμε ἰεχὶ ἴ5 οοσγαρί. Ὑᾶε Ἰδιΐεγ 
566 Π15 ΡγΟΌΔΌΪ6. 1 Ὀεΐοτε ἤῦ.ὩΝ δηὰ 1 θεΐοτε ὍΝ τὲ ουῖ οἵ ρἷδος ἴῃ ἴῃ 6 

ἰοχὶ 85 ἰΐ βίἰαπάβ. (5 γεδάς ᾿Αρεσεὶ υἱὸς αὐτοῦ͵ ᾿Ελκανὰ καὶ ᾿Αβιαθὰρ υἱὸς 
αὐτοῦ͵ ᾿Ασερεὶ υ. α. ϑίποε ἴῃ ἰδηάθπμου ψουϊά δὲ βίτοης ἴο ἱηβοτί 
υἱὸς αὐτοῦ αἴϊετ ᾿Ελκανὰ (τ΄. :- οἵ ν. 19 κι υἱοὶ Ελκανα Αμασα υἱὸς 
αὐτοῦ Αμιωθ υἱὸς αὐτοῦ) (ἢ 18 οηγίϑϑίοη 58 5ἰὙἸ κί. ὙΒε β8ᾶπιε ἰθηθποῦ 

νου ]ὰ θὲ ροΐϊεηϊ ἰη 1Π6 ΗδΌ. ἰαχὶ. (Οοπβααυ θη! ῦ στε σοη]εσίατε (Δι τῃς 

οτὶρίπαὶ τεδὰ 1)23 ὙΌΝ» 1.)2 ΠΟ 2 ΝῚ ΡΟΝ ΟΝ Ὧ2 ΠῚΡ Κογαξ ᾿ὲς Ξοη, Αϑεὶγ, 

ΕἸξαπαΐ απᾶὰ Εδίαξα ἢ μὲς ξοηι5, ᾿Αϑϑὶγ πὶς δοη (1.6., ἴῃς ϑοὴ οὗ Εἰ Ῥἰ458 ΡῈ). 

ΎΠεβε 5ἰρῃϊ οσμδηρεβ τεϑίογε ἴῃ ΠδυτλοηΥ σῇ ν. 5 ἀπὰ ἢ Εχ. 65, 
δεοουηῖΐ ἔογ {πε 1 Ὀοΐοσε ὩΌΣΝ ἂπὰ ἴογ {μδὶ Ὀεΐοτε ΌΝ ()02)2 Βανίῃρ 
Ῥεεπ πιϊβγεδα Ὑ 1)2), 8180 Ἔχρίδίῃ ἰδ οπηιίββίοῃ οὗ Ὁ2 δέιεν γρῦν ἱπ [86 
Ηερ. υπάετὶγίης 5. ΤὨΪ5 δπὰ {πε 1)2 δέίεγ ες ὅγβὶ ὑοκ νεγε δα ἀ δὰ ὈΥ 
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90116 οΟΡγὶϑὶ 8ο ονετοοϊκοὰ Εχ. 65.---10. ΓΘ ΠΝ] ν. 39 δηὰ 2 (Ὦ. 20:3 
ΓπΌ, δἀορίεα Ὀγ Βη.---11. ΓΣΡῸΝ Ὁ2 ΡΟΝ] Κα. Ὁ3, 5ο ὦ, ὦ, Θ᾽, ἰβ ἴο θὲ 
Ῥτείειτεὰ ἴο ΟΥυ. "8 (υ. 5.). Ὑπὲ βεοοπὰ ΡΟΝ, οπγ θὰ ἴῃ βόπις 2158.» 
4, Θ᾽, Ξβου!ὰ Ὀε ἀτορρεά, 5ο Βη., ΚΙ. (υ. 5.).--λϑ] ν. 39 Κι. ηξ, Οτ. ησ. 

1 5. 1' ὈΟῚΣ τὸ ὙῈΣ (ε. εἰ αἱ.) δπιὰ ηχ 2. ῬγοΌΔΟΪΥ πε οτὶίηδὶ 

ὩΔΙΊΣ τ͵5 ἢΣ.-τΏΠ)]} ν. 19 ΠΏ, 1 5. χἱ πῃ, Κι. (5ΒΟΤ,., Κορι.) δάορίβ 

ἽΠΠ 85 ἴμε δεβὲ δυϊμεηπεοδιεα. ὙΠῸ οἴδεσ ἔοστῃβ σουἹὰ πᾶνε οτἱρίπαϊθα 
ἴῃ 8.108] εττουβ.--- 12. 32νὉΜ] ν. 19 κῶν, α 5. αὐ σον, ὙΠῈ νεγβίοῃβ 
ξἶνε το δἰά. ὙῊε ἰαϑὶ ἔνγο (πιεδηΐηρ “ΜγΥ Οοὰ ἰ5 σοἄ᾽ δπὰ “Ηε ἰ5 ΠΥ 
Οοἀ) πιδὺ μανὲ Ὀθβὴ ἱηϊεγοβδηρεά. ΝΟ Ν δρρθαῦβ ἴδῃ {ϊπ|ὲ8 ἴῃ (86 
ΟΤ', 81} ἰπ Ὁ.» ο΄ κῶν ((Ὡε ὑτοῖμοῦ οὗ Πὰν ἀ) 21} 5. τόθ, δηὰ Ἰπὸν 
(Οτ. νγπ---ῦ τ ΟἩ.. 2715. ὑκιον ἰ9 δἀάεὰ Ὀγ ΚὶΙ., οἡ 1ἴμε Βαϑβἰβ οἵ ὦν, 
83 πα Ἰϑρθηβα θα. [{ ἰβ ποῖ ἱπιργοῦδο]ε [Πμδὶ ἴῃς σοπιρί]εγ, δἔίεν σαι μεγίηρς 

ψνδὲ ἱηξοτγτηδίίοη μα οου]ὰ ἔτομι 1 8. ᾿ἱ, ψεηΐϊ οὐ ἴο δηυτηογαῖα {Π6 5005 

οἵ ϑαπυιεὶ ἔγομι 1 5. 82 ψἱϊμουϊ βἰορρίῃρ ἴο τπλαῖκε ἃ ςοηπεοίίοῃ 50 ΜῈ}} 
Κηονῃ. 

10. 17 (81. 832). Ῥαν! 5 ἀρροϊπίπιθηΐ οὗ (86 δίῃ ροτβ.---16 
(31).---Η οι οὗ Υ αὐνιυο}}} 15 ἀϑοὰ μεγα σβϑῆθγα!ν ὈΟ(Ὴ ἔογ (μὲ ἰεμῖ 
ΨΒοτα Πᾶνα ρῥἰδοθα (6 ἀκ, πᾷ (μὲ ἰαΐεσ Τ πιρὶς (ο΄. 95).--- 

Αὐον {16 γοδίϊηρ οἵἩ ἐδ αγξ] 1.6., αἴϊοτ τὴς Ὀτηρίηρ ὑρ οἵ {πε ἃτκ 

ἔτοπι (6 Βουβε οὗ ΟΡβα-άοτ ἰο 76γιιβα θη (2 8. 65- 11).---17 (32). 
ΤῊΣ ἰαδεγηπαοῖς οΓ ἐκ ἱσπὲ οΥ πιϑείη6] (ΠΡ ὉΠΙΣ 02). Α οοπι- 
Ὀἰπαίΐοῃ οὗἉ ἔννο ἰθγπιϑ δι ρὶ ογβά ἰπῃ Ρ ἴοσ [ῃ8 ἰδρεγπδοὶε δηὰ δρρ] θὰ 
ἴο {86 ἰοηΐ ογεοίθα Ὀγ Ῥανίά ἴογ (με ἂτῖκ (ο΄. τό: 5"). Τεοβηίςδ!ν 
Μέδμξαη ([ΔΌόγηδο]ε, ἀννε!] η - Ρ]4ς 6) ἀεποίθα [Π6 ψοοάδῃ ρογίίοη 
οὗ {πε ἰἀθεσγηδοὶε, ψ 6 Ὀμοὶ (τεπ1) (μ6 ουτγίαϊῃ5. οΥ Βαηρίηρ 
(Εχ. 261. 4 1. 351: 4265 .“.20} 401} Νυ. 35 χ΄. 8ἃ1|ς-ο Εχ. 2033 40". 5." 

ψγΠοτα [ῃ6 σοπι ἰπαιίοῃ ρίνεη ἄρονε ἰ5 υϑε ἴο ἱπάϊοαίε [μ6 ψοοάδῃ 
βίγιοίαγο).---Α οοογάΐηρ ἰο ἐδποὶγ γί ρ᾽] (ὈΘΒΦΘΘ οὐ. 24'"2 (ἢ. 30"). 
ΤῊ τοίθσθησα ΔρΡρδγαηΕΥ 5 ἴο [86 ογάδγ οσ ροβι(ἴοη ργεβου θεά 

Υ Βανίά ἔογ [πε βίῃρεγβθ, ἃ β)εοΐ αίζεη ἋΡ πὶ ἀθῖδὶ] ἴῃ ας. 25. 

Ασοογάϊηρ ἴο νν."" ὁ5) “19. (ὦ) [ῃ6 ρ ἃ οὗ Ηεπιᾶη οσουρίεα {Π6 

ςεμίγαὶ ροβίἰίοη τ ἢ [μδΐ οὗ Αβαρἢ ου {Π6 τσὶ δπά Ετμδη οἡ ἴῃ 6 

Ιεἴῖ. ὙΘ ΟὨγοηίοϊεσ ἴἢυ5 με] 4 ἐπαὶ (6 πηυϑίςαὶ βεσνίσαβ ἰαΐοῦ 

δαορίεά ἴῃ με ΤεΙΩρ]α γεγε ἽϑιδὈ ἰ5μεα Ὁγ Θανὶά ἰἱῃ σοπηθοίίοῃ 

σι ἢ (ἢς ἐεηξ ἴῃ ψ Βῖοἢ ἢς μά ρ]αςρά {μὲ ἀυῖ.. 

16. ὍὉΡ2] αῤῥοϊπιεά, ἃ Ῥεου ᾶγ ἔοτος οὐ. 15.5΄- 1617 225 2 (ἢ. 8: 

95 1115. 8. τρῦ- δ 215 24:8 2κῦ- "ὶ φί αἱ. (]. 89).---ὐῦν Ὁ] συον ἐδι6 τογυΐοε, ςἵ, 
ΒΏΒ. “", δ. Β. 
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18-32 (338-47). Τες ἰδγθθ βίηροιβ Ἠδσῆδη, Αβάρῇ, δηά 
Εἴδδη, δπὰ ἰδεῖς 11π68 οὗ ἀδβοθηῖ.---ΤΏεϑ6 (ἤγοα βίπροτβ, ῈΟ 

ἅτε αϑβϑίρῃηδα ἴο ἴῃς (ἴῃς οἵ θαν!ά, γεργεβεηίεα ἴῃ θα] γ [ἢγα6 σμοἷγβ 
ΟΓ ψυ 145 οἵ [με ρΡοβί- αὶ ἶς ρεγιοὰ ἀπά ψέεγαὲ αυἱίε πιοάεγῃ ἴῃ {Πεὶγ 

ἀενεϊορπιεηΐ, ἴοσς δοοογάϊηρ ἰο ΕΖγ. 24 Να. γ". (με 80η5 οἵ Αβδρὰ 

διά 5ἰηρεγθ ψεσα εαυϊναϊεηί, δηὰ [ῃ6 βίηρετβ ψεγε αἰβίϊηςι ἴγοπὶ 
1ῃ6 Ι,ενϊϊεβ. (ΤῊ5 ἀϊδεϊποιίοη ἰ5 με] 4 γ ὅπ. ρ. 26; ΟΤυ0(.3 Ὁ. 

204; Βαιυάϊ5ϑἴη, Οεϑοῖι. ἀὁ5 4. Τ. Ῥγἱοοίογίδμηες, ΡὈ. 142 7.., α15ο 58. 

ΙΝ. Ρ. φ2; Νονδςκ, Η εὖ. Αγοῖι. ἰὰ. Ρ. ααα; οἢ ἴΠ6 οἰδεσ Ββαηά, Τοτ- 

ΤΟΥ͂ οἷα πι5 {πὶ πο βυςἢ ἀἰβιϊποιίοη σαῃ ὈῈ [ουπά ἰπ ΕΖτ. δῃά Νε., 

Οον. απὰ Η ει. Ψαΐμο οὐ Εν. απά Νά. Ρρ. 22 2) Οτδάυδιγ, 

ΒΟΥΕΨΟΙ, 5’ ΠρΈΓ5 γ γα ἐνοϊνεα ἰηϊο εν ἴε5 ἀπά (μῈ (ἢγεα ρα }]45. 
Ἐεπλδίἢ8 οὗ 5δρ5 οἵ (5 ἐνοϊἰίοη δηά Βυςίυδίίηρ; ἰγδα τ 0ἢ5 ἀρραᾶγ 
ἴῃ (6 1,δν τὰ] ρεπεδϊορίθβ. [πῃ Εχ. 65 [ἢ ἴῃγεε βοη8 οὗ Κογδῇ ἅγα 
Αϑϑίσγ, ΕἸΚδηδῇ, δηἀ ΑΡίδϑαρὴ (-- ΕΡΙΑΒΑΡὨ), ἐ.6., [Δί ΠῈσ οἵ Αβδρῇ, 

δηἋ Βεηος νὰ 5Βμου]α ἐχρεςοὶ ἴἰο πὰ Αβδρἢ ἃ ἀεβοθεπάδηϊ οἵ Κογδῇ, 

Ρυΐ δοσοταϊΐηρ ἰο νν. ".-59. ὧν.) ἣς 5 ποῖ. ΑΙβὸ ψὰ δη4 Αϑϑὶγ δηά 
ΕἸΚδηδῃ ρῥἱδοθὰ ποῖ σο-ογάϊπαίς δαΐ [0] νη βδοῖ οἰ μοσ (νν. 1-᾽ 
(42.3.) 2. (.17)) (γαῖ 866 ἐξ ἰοο)]ὴ. Ὀϊβοτεπΐ σεπεδίορίϑίβ σαγίδ ἢ]Ὺ 

ΜΟΓΚΟΩ ΟΥῸΣ (8656 πδπιε5Β. ΤῊ β80η5 οἵ Κογδὴ δρρεάγίηρ ἰῃ (ῃ8 

{{π|6ὲ5 οὗ ἐμ Ῥββ. (42. 44-49. 84. ὃς. 87). 88) ΡΓΟΡΔΟΪΥ πιᾶτῖκ ἃ 

βίαρ ἴῃ (ἷ58 δνοϊαϊίοη δα ΐεσ (μ8η (86 ἔογηηδίίοαῃ οὗ (6 ἰἤγες 
ξυϊϊ45. Κοτιδὰ ἱπ τ (ἢ. 24 ἰ5 δβϑϑοοίαϊε τὴ ΤΑρΡρΡυΔἢ 85 ἃ 
80ῃ οὗ Ηεδῦγοῃ. ΤῊΐβ ἱπάϊςαίεβ εἰἴποσ ἃ ρ]δοα ογ [υάδθδῃ ἔδγαιν 
οἵ ἐμδὲ ἤᾶπηθ ἔγοπι ΜΒ ἢ σαῖς [86 1,ον σα] Κογδῖίεβ (γε. 15. 
μπᾶ “μά. Οδεοῖ,. ΡΡ. τοῖ 7). 

Α ποιίσοδθὶς ἀϊδεγεηςος οὗ ἰδίῃ ἀρρθᾶγβ ἰῃ {[Π688 ψεπθδίορίεϑ: 
ἰδυ5 Ηδηδη 885 {ΝΕΏΔ [ηΚ5, Αϑᾶρὰ βέίδοη, δπὰ Εἰμδη ΟἿΪΥ 

ἔνεῖνα. 

ΤΒο τοϊδείοη οὗ (86 φοηθαϊορίθβ ἰῶ 61.1.8 (6.20) ἐρ (δοδ6 οὗ ἔδθ 
Βἴπρεοῖθ ἰῇ 612: (.-., ὙΤῊς ἰδίίεγ ψεπεϑιορίεβ ἀγα ργορϑὈὶν ἀερεπά- 
επί ὑροη ἴδε ἔογπηεγ, νΒΙΓὮ οτἰ κμΔ}}Ὺ τᾶν μανο Ὀδθη οὗ 1,εν!τε5 ῃοὶ οἰαϑ5βὶ- 

Βοὰ 85 βίηρετβ. ὙΠὲ ἱποοπϑβίβίεποϊθβ ϊςο ἢ πη κα [ἢ Ϊ5 βίδιετηθηϊ ἀουδίξυϊ 
τὸ τεπιονθά ὃγ ἱεχίυδὶ ογἰςΐβπα (νυ. .). ὙΠῸ ττίτεγ βία ρΙν ἀρρτγορτίδιεὰ 
ἴπ656 ψϑηθαϊορίεβ ἴῃ ογάεγ ἴο βπὰ 1,εν τσὶ ρεάϊρτεεβ ἔου ἴ86 βἰηρογβ. 
ΤὮε φεποδίορυ οὗ Ηεπιδη, 618-33 (8.88) 15 [ῃ6 5816 85 (ἢς Ἰΐης οὗ ἀεβοεηὶ 

ταγουρῇ Κοβδίῃ, 61:12 (353-26), Ἠετηδη Ῥεΐῃρ πιδάς [Πς 5οη οἵ Τοεϊ, [με βοὴ 
οὗ ϑαπιυοὶ. ὙὨυ5 ἢς Ὀεδοοπλεβ σοῃἜπΊρογδηδουβ ἢ Πανὶ, Ὀεϊνθθη 
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πθοπὶ δηὰ ϑδπιιεὶ Πετγε ἰ5 Ὀυϊ οὔς ρεηεγαίίοῃ, νἱἷΖ., (μαὶ οἵ ϑδὺ]ϊ. Τῆΐ5 

ττίτογ εΓτ5 ἰῃ τη κίησ Μδβδίῃ (5 ΑΒίτηοί) ἴῃς βοὴ οὗ Απιδϑαὶ, φύ. 619 (3) 
σεῖο {ΠΕῪ δγὰ Ὀγοίμεγβ, Βαϊ 5εῈ α]30 2 (ἢ. 2912. ὍῊΣς ψεηοδίοον οἵ (ετ- 
5Βδοῃ, 65 ΄- (0 1.) 158 ηοΐ 5 πο ΠΕΥ ἰοης (ΟΠΪΥ εἰρμι σεπεγδιϊοῃϑ) ἴο Ὀσίης 

[86 Ἰαϑὶ, Τεδιμεγαὶ, ἀονσα ἴο ἰῃς χεπεγαίίοη οὗ ὅδ}, βεῆςς Μαὶςι δα, 

Μδδϑβείδῃ," Μίςμδεὶ, δμίτηεα, δηὰ Βογεςβίδη πτετε δά ἀθὰ Ὀγ (ῃς ττίϊεγ 

οὗ 655-32: (9.2), (8.8 τηδϊκίηρ ἰ᾿ ροββίθ]ς ἴο τεραγὰ Αϑδρἢ 85 (με ςοπίεπιρο- 
ΤΑΙ οὗ Πανϊά. δ᾽ πη] αγῖν, ἰῃς ρεπεδίορυ οὗ Μετζασὶ, 61:4 ἐ- ὧν 1.) φοπιβίϑβι- 
ἴῃρ οὗ οὨΪῪ εἰρμὶ σεηδγαιίοῃβ, 5 ἴοὸ β8βογῖ ἴο γεδοὶ ἔγοτη Μεγαγὶ ἴο {με 
βίησογ ΕἸ Βδη, 88 σοῃίθιηροσατυ οὗ Πανίά, Βεηςε ἃ ἡυπηθετ οὗ ρεπεγαιίοηβ 
σεῖο δά ἀεα Ὀγ 1Π6 ττῖϊεσ οἵ ΕἸ Π4 π᾿ 5 ψεηεδίοσυ, 639-35 (4-.1, Μοτγρονεγ, 
δὲ 56θὴ8 ἴο δᾶνε ἀεραγίθα ἔγογα ἴΒς ζθηφδίοϑυ οὗ Μετγαγὶ αἴϊτεγ ϑῃϊπλεὶ, 
δπά ἴο μανε δά δὰ εἰσῃι σεπεγαίίοῃβ, Βδηΐ, Απιζῖ, ΗΣΚίαη, ΑὐηδΖζίδῃ, 
Ἡδϑμδρίδα, Μδιϊυςι, Αθαϊ, ἀπὰ Κὶβῃὶ, Ὀεΐοτε Ἐτμδη. 
Τῆς βοῦγοο οὗ [6 σϑηθδϊορίθβ οὗ [86 βίησοσβ. ΟἹ ἰῃς δά άϊιίοπαι 

ὭΔΙΏ6Β ἰηβεγίεα Ὀείογε Αβϑαρῇ, Βεγεςβίδη οσςῖιγβ εἰϑενμεγε ἴῃ 339 οἱδ 
15,7. 33. 2 (Ἡ. 2815 Νο. 34. 30 61 Ζς, 1|- 1, - 7 εὐ γος ίΔἢ 15. 82 {; ῃϊπηεα 
(κ Ὁ) ἴῃ 616 (0) 85 8 1ενϊϊε (Ὀυὲ 5ρ6] Πρ ῸΨ ἰξ 15 νεῦγ ἐγεαυςηὶ ἰῃ {86 
σαὶ ηρβ οὗ ἴμ6 ΟὨτοηΐοϊοσ, ἐβρθοίϑ!!γ 85 ἃ Γενϊτῖοαὶ παπιε); Μ|ίςδδεὶ 
εἶμι εἶπιε5 εἰβενβογε ἴῃ ἰῃ6 τι ἰηρβ οἵ [μς ΟΒτγοηΐοϊεν δηὰ πὶ Νὰ. 1.31} 
(Ρ) θη. τ1τοἱδ. ἢ τ᾽; ΜδϑϑεῖδῃῈ πἰῃείθθη {{π|65 εἰϑεσσμετε ἱπ ΟἩ.-ἜΖε.-- 

Νε. δηά ἴῃ 76. 21; 295:- 3. 2.6 473; Μαὶς 7 ἵτεῖνε ἰτλε5 εἰβενθεγε ἴῃ 

ΟᾺ.-ΕΖζι.-Νε. δηὰ 76. 21' 38:-., Ηδξηςα ἴμεβα Ὡ8Π|68 8τὸ ἰδῖς (εχοθρὶ 

58 1168) δηὰ ἐδνουτγίίεβ στ (86 ΟὨτγοηΐοϊεγ. δι πα τὶν (ἢς δα άξιίοπαὶ 
πϑλεβ8 ἴο (86 ρεῃεδίορυ οἱ ΕΓμδη οσοὺγ πῃ (Ὠ.-ΕΖτ.-Να. 85 ἔο]]ονβ: 
Βαηΐ, 13 {ἰπ|68 (οῦ 15, 8εὲ56. ΒΗ. Β.); Απηζί, 2; ΗΠΙρίδ ἢ, ς (δ εβῖ 65 ἔτγε- 

υθηΕ} 85 ἴῃς ΒΙΡὮ ῥγίεϑι οἱ 7518} 8 {ἰπιεὲ)}; Απιδζίδῃ, 2 (θεβίςβ ἔτε- 

4υεπι]Υ 858 ἴῃς ψνε]} -Κπουσὰ Κίηρ οὗ 1υἀ4848); ΗδΕμΑίδἢ, 14 (αἰ ταγ8 ἃ 
Ἱενϊεἰςα] πδπιθ); Μα]υς, 6 (α͵5ο αἰτσαγβ 1,ον]ιῖ 41}; Αὐάϊ, 3 (δες 1αϑ8ὲ 

ἴδτες ἀο ποῖ οσους εἰβνμεγε); Κἰβηΐ, 889 Κ υβμαίδῃ ΟὨΪΥ ἴῃ 1517, Ὀὰϊ 85 

Κίβι, ς εἰπιε8. Οἡ {818 στουπά αἰοῆς ἰξ 8 οοῃοϊιυβῖνε [μὲ ἴμεϑε ζεη- 
ἐδορίεβ οὗ ἴδς βίηρεῖβ ψεγε ςοιηροβεὰ ΟΥ ἴῃς (Ὠτγοηΐοϊεν οσ ἴῃ δῖ5 
ἄγ. Ευγίδβεγμηοσε, 645-182. (τ -82.) τ ῆογε ἴΠπ6 δαγ- πηᾶτὶςβ οἵ ἴπε (ῃτγοη- 

ἰεῖογ ἃγὲ ενϊάδβηι (ποῖος πΌΡΠ, 1. 80; ὈΓΉΩΡ ὉΡ ὈΘΡΦῸΣ ΥἹΌΡῸῚ δηὰ ὉΣΛΌΡΗ, 

ο΄. Ὁ) ᾺῺΡ 2 ΓΒ. γ5, ὉλΟΡ ΝΟ. 129, 8 ἃ ρατὶ οὗ [5 βᾶτης ῥίδςς. 

Ηεπος ἰξ 18 τηοϑὲ ργοῦβδοὶς {πὶ τῆς ΟΒτγοηΐοϊεγ Εἰτηϑοὶξ σανε ἴῃς 
δίπρεῖβ ἴμεβς ρεαΐστεεβ ἀεβοεηάίηρ ἔγοτα ἰῃς ἴἕγες 80η58 οὗ 1,ευ]. Νὸ 

ἄἀουδὲ τῃς Ἰαΐτεν μδὰ αἰγεδαυν οἰδιπιοὰ 1,νὶ σαὶ ἀθβϑοεπὶ. Ὅς ΓὨτοη- 

ἴοϊοῦ ΠΊΔΥ πᾶνε υ1}1|56 ϑοπα ουττεηΐ ψεηεδιορίοβ οἵ [με βίηρετβ ἴο βὺρ- 
Ρἰεπιεηὶ ἰῃς 1,ενϊῖςαὶ 14 0]6ε5 οὐ 65 5. ασο 4.), ΤΒε ἰάεπεν οὗ οπα 
Ὥδιης που ὍΣ βυβηςίεηί ἴο τῦδκε ἰῃς σοπηροίίοη, τὶς ΤῊΔΥ δο- 

οουπηὶ ἔος ἴδε οπηϊβϑίοῃ οὗ ἴπε ἰδϑὲ ἔουγ ἤδπιεβ οὗ ἴμε ἰδθ]ς οὗ Μετγατὶ 
(υ. 5.).. ΤΈε ἴαςϊ {πὶ Σέλαη 8 υϑεὰ Βεγε δηὰ ἴῃ 15:7 5. τ ἢ ]]ς εἰβενβετα 
νὰ δηὰ δάμη (τη λς!. 8. 4.2 ΓἩ. 513 20,4 35:8) 8 ηοΐ 5ἰχηϊβοβηί. 
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Τῆς ΟΒτγοηΐοϊεγ οου]ὰ μᾶνε ἰάεηιδεὰ ἴῃς ἔνο 85 γε] 85 ἃ ἰδῖε ἱπίεσρο- 
Ἰαῖοσ. ὙΤε οδ]εοίΐοῃ 888 Ὀδεη ταὶβεὰ (Ὁγ Βπ.) {μὲ εἰϑενεγε ἰπ (Β.- 
ἘξΖτι.-Νε.---εχοερὶ 15} 5: Ὡ ΙΓ ἢ 15 ἀου Ὀ11ε55 ἀερεπάςηϊ οἡ τμὶ8 ραβϑϑᾶρε--- 

ΑΒΔΡὮ 866π|5 ἴο ὕσυτα 85 [86 (Ὠϊεῖ βίηρογ ((ῦ. 165-1 Νά. 11:7) ἀπά δε 15 
ΔΙνγαγ5 τηθητοηεά ἤγβι. Βαϊ [ἰ 15 ΟΥ̓ ΠΟ πιδϑῃβ σεγίδίη [πὶ [Ὡς ττίϊες 
οὗ [με85 ζεπεδιορίοβ ἰηϊθη θα ἰο ἐχδὶξ Ἡδετηδη᾿β συ]ὰ οὗ βἴηρεγβ δθονς 
18ε Αϑδρῖῖεβ. ΑἸ πουρὴ Ἡδπιδη ἷἰβ ρμἰασεὰ βγϑῖ, με ἰβ ποῖ Ἵδ]δὰ ἰῃς 
οἰδεῖ. Αϑδρῃ 5 ἀεβϑοςηῖ 15 ἰγαςδά ἔγοτῃη σεύβδοη, [με οἱ ἀδβὶ οὗ ἴμε βοῃβ οἵ 
1ενὶ, Μ ὨΪΟὮ πιδῪ ἱπιρὶγ (Πδὶ δ5 ρα ἃ τνὰβ γεσορηίϑεα 85 ἴμε οἱἀεϑὶ. Η!β 
Ῥοπίεἰουμ οἡ {μὲ τῖρμι μπαπά, ροββίθ! Υ δὴ ἱπαϊςδίίοῃ οὗ ἴμε ροϑβιξίοη (5 
κυϊὰ οοσυρίεὰ ἴῃ τῃ6 βεγνίςε δὲ πε Τεαρὶθ, νγὰ8 ἃ ροβὲὶ οὗ δΒοπουτγ, 
σ΄. ὅση. 48: Ἐ. ττοῖ, 

18. γγηρπ] ὦ, Ἡ, Θ, Φ' γηρ.---19-21. Οὐ ὕμνον» ΠῚγν ΠῪ» ΓΠΌ, 5868 
δῦονε νν. "12. Ασροοτγαάϊηρ ἴο ν. 30 ὙΨῸΡ νὰβ {πε ἔδί μεσ οὗ ΓΠΌ, ν. 19 πγδῖκοβ 
Βίπι οὐυἱ {με Ὀγοῖπεῦ οὗ ΓΘ ΤΝ "πα ΓΤ. ΡΟοΒϑΙΌΪΥ ν. 39 5 ἀερεπάδης ου 

Βογηα ἰεχίὶ ἩΒὶοἢ ΠδΔα 2 ΔΓΟΓ ΓΊΘΤΝ τὰ ΓΠῸ (οὐ. ὦ" αὐυοϊεα ἀθονε οὐ 

νν. 7- 8), ΟΥ ν. 30 5 ἄυς ἴο {Ππ σαγείεββηθβϑ οὗ ἴμ6 σοτρὶϊεγ. Οὔ" οὗ ν. 19 

ΤΩΔΥῪ Ὀε Τοττεοίοα ἔγοπι (8 νεγβε.---22. ὭΡΩΝ 123 ΟΝ] υ. 5. νν. 1- 8.- 

25. 5)Φ}»8] τεαὰ νυ βοπα Μ58., 5, (Ὁ πῦρ», 50 Βη., Κὶ.---28. Ὁδ Ὁ] 
Ὁ. 5. ν. 1.--Ξ29. .Φ.0] τηδν Μ55., Κι. (Οτίεπίδὶ ἰεχῦ), ὦ", ΒΕ ϑΡ, τοι 

ὙΦ, (7. 2 ΟἿ. 2012 ΣΡ 12 2.0.--80. 31. ἼῸΝ 12 πρῦπ 12] μιδ8. ἐδ]! θη 

ἔγοτῃ ἴδε ἰεχὶ οὗ (65 ΡΥ ποιηςοοίεἰευῖοη. (δ υἱος Χελχιον" νιον Αμασαι 

ΒΙΡροτίϑβ ΑἹ (ΚΙ. ΒΗ. 5 πιϊβεδαϊηρ). 

33. 834 (48. 49). Α ἀεδοτίρίίοη οὗ {86 βογνίοα οὗ {Π6 1,ονἱΐα85 
δηά {Π6 ῥχγίββίβ.--- ΤῊ 5. ἀδϑοσρίίοη 5 δοςοσάϊηρ ἴο Ρ δῃηά δε 8ἃ5- 
βίσητηθηὶ ἴμετε ὈγῪ Μοβεϑβ.-- -Τ "οὶγ ὀνεοίμγομ {6 1, ευΐ!65] 1.6., 41} 

1μενιῖε5 ποῖ βίῃρεγθ δηά ποὶ ργίεδῖβιυ ὍΤδ6 ἴεστῃ 1,ονὶΐα ἰ5 ϑοςΐδὶ 85 

ΜῈ] 5 {τρα]ϊ. Τῆς ϑβυθογάϊηδίε τη ηἰβίσυ οἱ (86 1,ον 65 15 Πεσα 

τηθδηΐ (ο΄. Νὰ. 2’. 5.). Τα ἀυῖ1ε5 οὗ (Π6 ῥγίεϑίβ σε βυμησηδγίϑεα 
85 5εῦνίςε δἱ {Π6 δ]1ὰγ οὗ θυτγηΐ οβεγίηρ (σ΄. Εχ. 27.-"), δὲ {π6 δἰ ἴᾶγ οὗ 

ἰποθηβα (σ΄. Εχ. 30:-7), δηά ἴῃ ᾿ηαΐενεσ ἔυποιίοηβ νεγε σοηπεοίεα 

ψ ἢ (ΠῈ τοοπὴβ οὗ {πμ6 βαποίσαγυ (ο΄. Νὰ. 4:5) (1Π6 ἴεστα ἢἠοἷγ οἵ 

Ποῖδος ςαπποῖ θ6 τεϑίγὶοιε ἤθε ἴο [με ἱπποιτηοβί βδησίθδγυ), 4150 

ἰο νιακε αἢ αἰοπεηιοηὶ 70γ 15γαο1]. ὍῊΘΣ ῥυὶεϑίβ πηδάβ 8ῃ δίοποιηδηΐ 

ΤὨγου ἢ ϑδογίῆςε5 ἔογ ἰηἀϊ νἀ 1415 (Ἰν. 439." 84. τοῦ δ αἰ.) ἀπ ἴοσ 

ἐδα εμεγε ρθορῖὶε οἡ {πε ἄδγ οἵ δἰοηθπιθηὶ (1 ν. 163), ἀπὰ 4150 οῃ 
οΟἴμοσ οσοδβίοῃϑβ οἱ βίγεβϑϑ δηᾷ [αϑί (2 (ἢ. 293). Τῆε ἰεσπὶ 9 »παξδ 

α»: αἰο»6η1671 15 ἀϑεα ἤογα ἴο ἰπαϊἸσαία (Π6 ὈΓΙΘΒΕΪΎ πλ] ἰϑίγυ ἴῃ ρεπογαὶ. 

84. 05} ἰηξ. οβῖγ. τι ἰσαῖυ, ἃ σοπεϊπυδίίοπ οὐ Ὁ Υ ΡΟ, Οε8. ὃ 

σι4}, Ὁτ. ΤΗ͂. 206, Πᾶν. δγη». ὃ 92 ΒΕ. 4. 
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836-88 (60-δ38). ΤΟ ΒΙσὮ ῥγίοϑίβ ἔσοσα Αδζοι ἴο ΑΒ ἰπιδδζΖ. 
Οὗ. 55: (64:1).--- ΤῊ 5 ρα ῃ ΔΙ ΟρῪ ἴξ ποί (Π6 οτρῖμαὶ ἢ (μ6 ΟΒγοη- 

ἴο!εσ (υ. 5.) 15 γερεαίεα ἤοσγε ἰο ρίνε ἀδία ἴο {πε {1π|6 οἵ αν ά. 

839-66 (6δ4-81). Το ἀνε} πρ-ῬΊαο65 οὗ 1,ον].--- ΤῊ 5 βεςίίοη, 
ψΠ ταδιταηρετηθηΐ ἀπ βοπὴῈ 5] σαὶ δοτἀρηγεηΐ, ἰ5 ἰΆ Κοη ἔγοταὰ 

705. 215... Ιῃ (μδἱ ρᾶββαρε ἃ ζεῆθγαὶ βἰδίετηεηὶ οἵ ([ῃῈ Πυπαρογ δηά 

Ἰοοδ}γ οἵ {πε οἰτἴε5 οἵ {μῈ ῥγίθϑίβ δηὰ 1,ενίΐε5 (705. 21.-7 ργεσβάεβ 

116 ἐπυπγογαϊίοη οἵ {Π6 βεραγαίε οἰτ165 οἵ θοΐἢ ργίθϑδίβ ἀπά 1,ενἰ68. 

Ηδεγα οἱ {86 οἴβεγ βδηά {μῈ βεραγαῖβ οἰζἶεβ οἵ [ῃε ργίεϑδίβ ἄγε ἢγϑβί 

ἐπυπγογαίεα (νν. ὅ5.6 (ε.40) 705, 219-19) Δἀηα (Π6ῃ ἰ5 σίνεῃ (ῃ6 
ΦεΠΕΓΔΙ 5 ΠΊΓΊΔΓΥ (νν. 44.690 ὧἱ.46) 705, 215-32) δΔηά (Π6ῃ [ο]]ονν5 (86 

Θηππιογαίίοη οἱ ἴῃς βεραγαίε οἰ(ἰε8 οἵ (ῃ6 1,νὶ[65 (νν. ":- 66. οὐδ.) 

[πὶ (Π18 Τογάδγ ν. 9 (6) [0γΠΊ5 ΠῸ ΡὈΙΌΡΕΓ ἰπἰγοάποίίοη ἴο με ΟΠ] νης 
ΜΕΓΒ68. [1 σἂῃ ΟἿΪΥ ἰηίγοάμοθ δοοοσγάϊηρ ἰο ἰἴ5 ρΙασα ἴῃ 708. 

νν. 4.5. σε δ.) Ηδξηρσα (Πϊ5, ψ ἢ [Π6 ῥγεοβαϊηρ νεῦϑα, ἰ5 με] 4 ἴο 
Βᾶνα οοηθ ἔγοπι ἃ τηᾶγρὶη8] δηηοίδίίοη τηδάς ὈΥ βοῖηβ σεϑάθγ 

[γα] τ Π ἢ (Π6 πατιταῖϊνε οἱ [05. δη ἃ ἰδῖεσ ἰο ᾶνε θθδθη ἰηβεσίθα ἴῃ 

{με ἰοχὶ (Βε., Κὶ.), ογ τς εηεγε ἰδὲ οὐ 1ονιτἰςα] οἰτε5. (νν. 5:9 

(6-41}} 15. ἃ Δία σ ΞΒῈρρ]επιεπὶ (Βῃ.), οὔ ἃ σοργίβε ἰβγουρῇ οἴτοσ σο- 

διταηρεά {Π6 οτἱρίπα] τηδίεγίαὶ οὗ πῈ Οῃγοηίςοϊοσ. Βαϊ ἰΐ 8 πόσα 

Πκεῖγ τμᾶὲ τῃ6 ΓΒ γοηίοϊεσ Ὠϊπηβο! ἢ νγᾶ5. συν οὗἨ {815 πρβκί αὶ 

Διτδηρεπηθηί. λ Ἰϑίπρ ἴο βεραζαίες ἴῃς δοοουπί οὗ ἴμ8 ῥυίθβ Υ 
οἰτἰ65 ἔγοπι (μὲ οἵ (Πε 1,ον 65, μ6 ἰγδηβροβθα ἴΠ νεῦϑθεβ. Τβδί Β8 

ββου]ά Βᾶνὲ {γδηβογ θα δηὰ ἰεἴΐ 705. 21 (ν. "9 6)) ψῇογο ἰἰ αἰά ποὶ 

Βαστηοηΐβα ἢ [Π6 ἰεχὶ 15 ποί βίσταησθ. Ηδ 15 β ΠΥ εἰβενῃοσγα οὗ 

Β᾽ ΠΉΠΑΓ ἰη[6] οἰ 165 (5ε6 Ιηΐγο. Ρ. 19). 

39-46 (δ4-60). ΤΕε οἱ(168 οὗ ἴΠ ῥτίοβί8.-- - Τά Κεη ἔγοπι 05. 
4119... .-39, 4ππάᾶ ἐδι65ε (1.6., [86 [ο]]Πονν 6) αγο ἐμεῖγ ἀιυοϊέηρ ῥίασες 
ἀεοογάϊηρ ἰο ἱμπεὶγ σομϊσηιομὶς τὐὐδεῖμ ἐμοῖγ δομπάαγ}} ἴτοτω τῃ68 

ΟΒγοηίοϊεσγ, βίῃοε ἴμεϑα τνογάβ γα ποὶ ἴῃ ἢἷβ βοῦτοθ. ὙῈῈ Ρσοραῦ 

ἰπιγοάυοσίίοη (705. 215) 15 ρίνεῃ ἰπ ν. "9 (6) (υ, 5.).--7ὸ ἐΐι6 δοης οὗ 
Ααγοη, εἰς.1. ΜΙ τμεϑ6 ννογάβ σοπιτῆθησοβ ἀΟΓΌΡΕΥ (ἢ αυοία- 
ἄομ ἔγοτῃ {με ὈοΟΚ οἵ 7οβῃμδ.---ΟΥὨἉ “6 γα» οἵὨ “Ζι6 Κολαιμμε5]. 

(. ς5 (6)).--Τῆο βγϑΡῈ ἰοἹ]. ΤῊς ννογὰ Μγϑί, βΌρρ)εα ἔγομι 705. 

219, ἰδ ΠΕΟΘΒΘΔΓΥ ἴΟΓ ΟἰδΆΓΠ 685 οἱ χηεδηΐηρ.---40 (66). Ποδγοη] 
ΚΙΤ) ΔΒ -ἀγθα 705. 2ο, ψῃῖοι, δοσογάϊπρ ἴο 705. 14}, νγᾶ5. (Π8 

ΤΆογα δηοίεπί πᾶπηθ, πιο. Εἰ Ὑα , ὑνεηιγ-ίηγος. πλ}]65 βου ἢ 
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δηὰ 4 1{1|Δ ψεϑὲ οἵ 7εγυβαίθηι; οπαὲ οἵ (ῃῈ οἰάεβδὶ δῃὰ τηοβὶ 
ΠΟΙΔ8]6 οἰτἰε5 οὗ Ῥαϊεβίϊηθβ, 0} βενθη γεᾶγθ Ὀείογτε Ζοδῃ ἰῇ 

Ἐργρὶ (Νυ. 135); [86 Ὀυχ4]-ΡΙᾶοα οἵ ϑάγαῆ, ΑὈγαμαπι, ἴβ8ϑο, 
πα 7δοοῦ ((. 23." 25 353} 5. τοι»); Πανὶ 8 τεϑίάθβηςς ΒΘ 

Κίς ονὲσ Τ7υάδῃ (2 5. 55); (ῃ6 ρἷδοε οἵ {6 ἀδαίῃ οἵ Αβπεγ (2 

5. 357), ἀηἀ Πεδάφυδτίεῖβ οἵ [ῃε τερε]]ου5 ΑἸ ρβαίοπι (2 5. 15 “). 
--Απάὰ “ι6 ϑιδιγὺς]. Οὐ. 2 (Β. 11..--:1 (66). ΤὨϊΒ νεῦβε 
ΒΑΓπΊοη 565 ΜΠ ἢ (Π6 ῥγενίουβ νεῦϑα ἴμ6 μῆς οἵ Ἡδῦγοη ἴο (α]εῦ 

Τεοογαά θα ἴῃ 705. 15:5. Βοίῇῃ νεγϑεβ ({Π15 δπά [με ργεσβάϊηρ) ἴῃ 

186 Ὀοοκ οὗ 7οβῆυδ ἅτε εαϊζογίαὶ ἰηβογίίοηβ (Βεηπείί, 7ος. 
58ΟΤ.). ὙὝΜΒΕΥ ἱπίοσταρὶ [μα παγταῖϊνε.---42 (67). Οἠ 65]. ΤΗΣ 
ΡΙυγΑΙ ἰ8 8ῃ εὐτοσ. ΟἿἱν Ηδθτοη ννᾶ8 ἃ οἷν οἱ τεΐυρε. Ἡδηςα 

ἃἴϊεγ 705. 21} τεδὰ οὔγ. ὙΤῊδῈ ΟὨΒγοηίοϊεσ μὰ5 ἤθγα δοτγίἀρθά 

(υ. 1.).-1[ἡδηα}}]. ΑΔ εἷϊν ἴῃ ἴΠε Ἰον]δηά οὗ ΓΔ οἵ βοπια Ὠἰβίογ- 

ἰο8] ἱπῃηρογίδηςε (τ΄. 2 Κ. 853 19" 23). [{5 Ἰοσαίίοη μᾶ5 ποῖ θθβθῃ 

Εἰθασγὶγ ἰάθη 864 .---) 17] ἰπ [6 ἈΠ] σουπ οὗ Τυάδῃ (705. 15. 

21 1 5. 3057 {), τηοά. “Δ μὲγ (Ὠἰτίθθη τα 65 δου ὈΥ νγεβὶ ἔγοπι 

Ηδεϑτσοῃ.---Εελίοριοα]. ΟΥ. 4...--.43 (68). ΗΠ Ἐπ] Ἡοΐοη 705. 
21; ἴῃ (86 ἈΠ] σουμίγγ οὗ Τἀ8}8} πιεπιἰοηδά ἰπ [05. 1.55: Ὀείνθεη 

Οοβἤδη δηά Εἰο; ποῖ ἰάεπεβεα.---1)εδ 17] 4150 ς4]1εἃ Κίτ) αι ἢ- 

ΒΕΡΠΕΓ (705. 15} 7. τι. 2.), ἃ ρίαςε οὗ ἱτπηρογίαπος πῃ ἴῃ Νεροῦ 

ΟΥ̓ ΒουΒεσῃ ΓΔ}, ἰἀεπ 6 ἢ Θαλανίγεϊ, ϑοπλα ἰδ οὐ ἔννεῖνα 

τα }]65 βου ῃ-ττοϑί οἵ Ηδρτγοη (ο΄. Μοοτγο, .]72". ρρ. 2ς 1)).--44 (69). 
“4.ς):|α Ὁ] πυτὶ τἴεπ ̓ Αἰῃ 7058. 21: (Ὁ. 1.), πιοπιἰοπϑα δπιοηρ ἴοννῃβ οὗ 

7.68} 705. 154", ἀπά οἵ δίπχδοη 705. 197 7 : Οἰθαυγ Πθῃ ἰῃ βου μετα 

]7υάΔ} : ποὶ ἰἀεομι1Η64.---Βεί"- 5 ηι65}}} οὐ ἴΠ6 Ὀογάεγβ οὗ Τυἀδἢ 

705. 155, θυὶ ἀϑϑίριιθα ἰο Ῥδη 705. 194', [πε πιοά. “415: ϑλέηις ἴῃ 
(86 νδ]ε οἱ ϑόγεῖκ βου οἵ 1Π6 ταί νναν ἔτοτα [48 ἴο 7Ἐγιιβα] πὶ 
δηα ποῖ ἔαγ ἔγοῃι ἴῃ μα] ἔσαν ροΐπὶ (Βαδά.. ΡΡ. 14, 126). ὙΤΠα 
ΡΪδοα νγὰβ Ῥγου Δ Ὀ]Ὺ δῃ δποίεηϊ (δηδδηΐϊίε βαποίυγυ (ο΄. ἴογ ἢἰ5- 

ἰογίοδὶ σϑίθσεῃοθβθ ᾿ 5. 6᾽ 5. σ Κὶ. 452 Κ. 14}:2 (ἢ. 253 281:).--- 

46 (60). (εϑα' ] ἃ ἰονγῃ ἔγεαιιεπεν τηθπιϊοηθά (86 1 5. 13} 2 8. 5 
1 Καὶ. 153.2 Κ. 23" 2 (ἢ. τός Νε. 118 1239 [5. 10" Ζς. 149), πιοά. 

"δαὶ βουϊῃ οἵ (86 ρ455 οἵ Μιοβτηδβῃ. [ἰ ἰ5 δθουΐ ἔουγ πι|165 
ποΐῃ ὈΥ δαϑὶ ἔγοπι 6γυβα]οπι.--- 4 16»ρι6.}}1 (ΑἸπιοα 705. 21.) 
ταεηἰ οηδα ἰῃ ἰμῈ ρεπθαϊορίεβ 85 943, ἰἀεητΠεἀ ΜΙ ἢ τηοά. Αἰ, 

ἴῆγεα δῃὰ ἃ μα] γ1]65 πογί-οαϑὶ οἱ Τεγυβαίεηι, θεγοηά “Απαϊδοί, 
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ΨΙΟΘΆ ἰ5 αἰβιίσυ ϑηθα 85 [ΠῈ Ποπις οὗ Τεγετηίδῃ (76. 1" 1151: 5. 2057 
32) δ΄, 4150 πιεη[ἰοηϑά ἴῃ 2 5. 2251 Κὶ. 255 ΕΖγ. 2 Νέα. 7" 115 15. 

τοῦ τ), πηοά. “4228 ἴῆτεε τ}65 πογίῃ-δαϑὶ οἵ Τογυβα!οπι.---Τγίδεη 
εἰ 65]. ΟἾΙ]Υ εἰενθὴ ἄγα πιθηϊοηθα ἴῃ (μῈ ῥγαϑεηΐ ἰεχὶ οἵ (Ὰ., 
ΒΘῆσα ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ [υἱἱ8 ἔοιηά ἰπ 705. 21:5 ἀῃηὰ Οἰθεοη ἰῃ 705. 2117 
8δου!ά θὲ ΞΌΡρ! δά ἴῃ νν. “ «- (υ. ἐ.). 

895--4δ οοπιρατεὰ τὴ} 708. 2119: Ξῃονν (ῃς ζο]οννίηρ νατίδίίοηβ, βοῖας 
οὗ Ὡς ἢ ἀρρϑαᾶσ δυτίἀρτηεηίβ οὗ [με (Ἡγοηΐοϊεγ πὰ οἴ μοῦβ βθοσὴ ἴο ἕδνα 
διίβεη ἴῃ (Ὡς ἰΓαηβγηϊββίοη οὗ ῃΐβ ἰοχί, ἀπὰ βῃου]ά Ὀς τεβίογεὰ ἔγοπι [68. 
νηε ξῖνε 85 ἴῃς ἔοττηετγ: ν. 335 ἴῃς οπιββίοῃ οὗ νη) Ὀείογε "29, διὰ "20 
οὐ δέϊεγ γπρη (πποθὸῦ ἰηβίεδ οὗ "8 ἴῃ 708. τεργεβεηίβ ἴῃς ἵγὰς ἰεχῖ, 
βίπος 186 ἔογυιυϊα γον ἐπα 7ανελ ες οὗ ἐπε ἐγίδες 5 ποὶ υϑεὰ, 58εὲ6 5807. 
ΟΠ 705. 212); ν. 40 72 ΜῊΠ ΣΡ ὮΝ ΚΝ ΠΥ ΓΝ ουἱ ἀονπ ἴο 12Π τν 

δηὰ γῊΝ3 τεβδὰ ἔοσ Ἴ3; ν. 41 ἸΣΙΠΚ2 ογαϊἴοα δἴϊοσ Π20"; ν. 42 ἸΠ5 οχαϊ θα 

δεν γπν δπὰ ΠενῚ δἴϊεγ ὔρΌ. ὙὍῊΣ ἰδίίογ οὔ ββίοῃ ἀρρθᾶγβ αἰϑὸ ἴῃ 

ν. "3, οἵ. 705. δι, Ιὴ νν. “{- (ἢε 5.1π|5 οὗ {πε οἰτ|ε5 85 γίνε ἴῃ 7058. 21:8. 15 
816 οὔτε Ὰ, Μασίδιοηβ ἱπτουρῇ οατε 688 ἰγαηβιη βίου ἄρρεαῦ: ν. 335 
ἸσᾺ οὐϊτἰοὰ δἴϊον ὑπ; ν. 42 νΨ ἰηϑίεδ οὗ Ὁ» πισξι ΟΟ Γι οτεὰ 
δἴϊεγ ᾿[ἜὩ:Π δηὰ δέϊεσγ Ἵν, νι ὶ οι ΡΉγαϑα α]50 ψ ἢ πον δηὰ τ 7,93) Βανα 
Α]Ἰοπ ουἱ οὗ νν. “1.; ν. ὁ. ὈΠΙΓΊΠΟΦῸΣ ἱπϑίοδαὰ οὗ Ἰπυσθ.. ὙΏῈ ἸΦ» 

οἔὗ ν. “ ἰβ ἴπε ἔγιε τεδάϊηρ ἱπβίεδα οὗ 1} οὗ 708. 21,5, (7. οὔ 708. ἐπ ἰοθο 
4, 580Τ., Ὁ11}., ἀῃὰ αἰϑο 705. 1543 τοῦ. ΡτοΟΡΘΌΪΥ α'8ο στ νατγίδιοηβ 
ἄμε ἴο οοργίβιβ ββου!ὰ Ὀς εἰαββθβά: ν᾿ “9 755) ἰηβίεδα οὗ 155, οὔ. 708. 1 δόι; 
ν. Φ' ΓῸΌΡ ἰηβίοβα οὗ γγ9Ὁ» τι Απαιποιῆ δέτε ἰπϑιεδὰ οὗ Ὀεΐογε. 

46-δ0 (61-6δ). Α βυπιτίατΥ οὗ [86 Ιου οα] οἱ [168.--- ΤΑ κε η 
αἴγεςι!ν ἔγομῃ 705. 215: (υ. 5.).--46 (61). 450 ἐ}ι6 γε5ι οὐ {36 οἰμ]άγει 
οἵ Κελαι παά ὃγ ἰοἱ ομὲ οἵἉ “᾿:6 γα» η]ῖαδ5 οὐ {᾿ι6 ἰγῖδε οΥΓ Ἐῤ᾿γαὶηε απὰ 

ομέ οΥ ἐπι: ἐγίδε οΥΓ Τα" σπά οἱ οἵ ἐδῃ6 δα  ἰγῖδε οὐ Μαπα55εἶ; ἐδη οἷ- 
165]. ΤῊΣ ῥσγεϑεηὶ ΔΕ [5 σοστιρί ἀηα πιεδη Πρ |655 ἀπ ταυβί θ6 τ(Π5 

τοϑίοσεα δοσογαΐηρ ἴο 05. 21.. Βα. βυρρεβίεα (δαί {Πε σοηξυβίοῃ 
ΤΩΔῪ Ὦδνε ἃτίβεη ἔγοτα (6 ἀ6]  θεγαίε οπϊβϑίοη οἵ [ῃ6 γείεγεηςε ἴο 

[δες {δὲ οἱ Ώδη (σ΄. 7γ.). ὙΤὨδ 50ῃ8 οἵ Κεβδίῃ, ογ [μ6 ἢγϑὶ πιαὶῃ 

αἰνί5ίοῃ οἵ (με 1,ον]ίεϑ, οπλἐ εἰηρ ἔγοτα ἘΠεὶγ πα πιθοῦ (ἢε ῥγίεβίβ, μα 

ἰπ [ἢ ἰεττίοσυ οὗ ΕρΡῃγαΐτη δὰ Ὠδη, δἀ]οϊηίπρ [πᾶ Δ}, δηὰ ἴῃ εβὶ 

Μδπδββθῆ ἴθη οἰεἶθϑ δη ἀπχεγαίεα ἰῃ ρᾶτί ἰῃ νν. ".-ὁ6 (ο6.10).--47 (62). 
ΤὨΘ 50η5 οἵ Οεσβθοπι γεργεϑεηςηρ ἰῃ6 βεσοηά τηδίη αἰ νβίοη οἵ (ῃ6 

Τανῖϊο5 Βα (Ὠἰγίθθη οἰ165, δηυτηθγαιθα ἰῇ νν. 64-4 (τι- τὸ}. ἴῃ (ἢ6 

τοστίϊογυ οἱ Ιβϑδοπαγ, Αϑηεγ, ΝΑΡΒ ΑΙ, δπὰ [μ6 εαϑί- Ἰζογάδηϊς {θα 

οὗ Μδῃδβθθὶ.---48 (68). ΤῊε 50η5 οἱ Μεχγαζί, ἐπε (εἰγὰ δῃ Βη8] 

ὌΝ 
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τηδίῃ αἰνβίοη οἵ ἰμ8 1μενιε5, δα 85 {πεὶγ ροβϑδϑϑίοῃ ἔνγεῖνα οἰ 65 
δηυπηεγαίθα ἰῃ ρᾶτὶ ἰῃ νν. “3-46. στ-ε1).---40 (64), ΤῊΪ5 νεῦϑε ρίνεβ ἃ 
ΒΌΠΊΠΛΔΓΥ οὗ [ῃ6 ρῥτεοθάϊηρ.---Τ "656 Ὲ οἶδ65]. ΤῊΣ ψογὰ ἐῤέϑε 

ΒΌΡΡΙΙεὰ ἔγομη 705. μᾶ5 ρεῦβδρβ {4]|6 ἔγοτῃ {μὲ ἰεχί.---δ0 (66). 
5 ἰο([] ουξ οἵ ρῥίαςε ὈῪ σοργίϑβι᾽5 ετοσ, ὑθίοηρβ ἴο (6 ῥσενίουβ 

νεῖθ6. ΤῊΪϊβ νϑῖθ6 ἴῃ 705. θερὶπϑ8 ἃ ΠΟῸ Ῥδγαρτδρῇ δηά ἰβ8. ἤθσα 

Θηςγεῖγ οαἱΐ οὗ ρῥἷαοε ἰηἰτοάποίπρ (μ6 πιδίίογ οὗ νν. "550-46. ὧι5-69) 

(. 5.). 

48. ΓΠΒΦΌΟ] 708. 216 ΓΛΕΦΌΟ ἴο Ὀδ ῥτείετγεά (Βη.), Ὀυΐϊ ὈπυιοθῸῦ 
τὶ ΛΟ ἃ5 ἴῃ νν. 471. 15 ργείεγτεὰ Όγ ΚΙ., δῃηὰ αἷ5ο Βεπῃείϊ, 85 ἴῃς ἱγὰε 

τεδαϊηρ 'ῃ 708. 2151. 5ΒΟΤ..--- Ὁ ἼΠῸΥ ΚὙ ΠΟΘΌΥ ὉΣΟΝ ΠΘῸ ἰ5 ἴο ὈῈ βὺρ- 
Ρ] θα αἴϊες γποΦΘΌ ἔτοτῃ 7058. ἴῃ ρἷδοε οὗ ὙΠ ΠΟ ΓΛΥΠῸ ὩΘΌΣ ἃ5. ἰβ8 
τεχυΐγεά Ὁγ {πε ἐδ οὐδέε.----ΑἹ. ὈΥΦ ] 705. 219 γ᾽, ν. 5. ν. 1.τ ΠΥ ΠΟ ΦῸ"] 
αεοογάτηρ ἰο ἐλιδὶν γανεἰϊες, ἐ.6., οἱ Οεγββοησίεβ, [05. ΓῺ ΓΠΡΦῸΣ ἥγοπι 
νέες οὔ λα ἐγέδε, εἰς. (Ὀαϊ ν. 5.).---Ο| πβίεδα οὗ ΠΦ)Ὁ ΠΟΥ 705. μᾶ5 ὙΠῸ 

"Ὁ ΠΟῸ 8δπὰ δἔϊεσγ 1223, 5 02.---48.. ζ..2] ἰ5 γα π πρ; ἴῃ 705. 217 (Ὀυϊ ο΄. 
(4).--49. ΡΝ. 5. Ιῃ 7058. 215 186 νεῦβα Ἂοἴοβεβ ΨἹὮ 2 ΤῊΝ ΠΣ ἌΘΚΩ 
3 ὩΦΌ.---δο. Κ΄. 5.-- 5.2 Ὡ2 ΠΟΘΙ] τυδηϊης ἱπ 7085. (δὰ οἱ ὦ 
δΔηά 705. 21). 

581-66 (66-81). ΤΕ οἰξ65 οὗ [88 1,δν!ἴ65 ((η ἀϊπιϊποιίοι ἔγοπι 
1π6 ῥγίεβίβ).---Ἄκϑη ἀΐγεοι]ν ἔγοτλ 05. 2139.) ΨΠΠ βοπηα δυσὶ ρ- 

τηθηΐ, δηὰ {πε ἰεχί πὰ5 εν ἀθηι]ν ϑυβετεά [Πγουρσῇ ἰγαπβοσρίίοη. 

--δ1 (66). Α4πά Μανιδηες οΥ ἐμ|6 δοης οἹΓ Κελαϊᾳ παά οἶδδες οἵ 
ἐμοῖγ ἰοί, Ἔ εἰς. [5 σογγεςῖγ Βε., Βη., Καὶ., Κι., αἴϊζεσ 705. 21». 

--δῶ (67). Τῆε οἱ νῈ οΓ γί ρε6 1 5ἴποβ οὐἱὺ δλδοΐοηε νγἃ5 ἃ οἰ γ 
οἵ τεξαρε.---δυσοιθη}} ἃ 1{{||6 ονεσ {Πἰγῖγ Π11165 πογίῃ οἵ 76 58] 6 ΠῚ, 

Βξυγεβ ἔγεαιθηῖν ἰῃ (ῃς ΘαΥν Πἰβίογυ οἵ βγϑεὶ (΄. πῃ. 125 33"" 

35 7ο5. 24'- 5 7.9 1 Κι. 12). 1 5 1Πε πιοὰ. Ν᾽ ἀδιμίμς, ἃ εἰέγ οὗ 

24,8οο ἱπμδθίίδηϊ5 (Βαεά.. Ρ. 217).--Οο26 7] ὯΔῃ ποίεηΐ (δηδδη- 

ἐἰπ|5}} εἰν ποὶ οσευρίεα ὈΥ (ς Ι5γδδ] 65 (705. τό19 7. 139 οογάγα 

705. το") ὑπ{}} σοπαυογεά Ὀγ “ῬΒΆγΔΟΙ Κίηρ οἵ Εργρί᾽ δηά ῥγε- 

βεηϊεά ἰο ϑοϊοιηοῃ 1: Κ. 9": (6 πιοά. Τὶ «6267, ϑοῖῆβ ὑνεηὶν 
ΤΆ 65 νναϑὶ ὈῪ που ἔγοτῃ [εγιβαίθτη, δηά ἐδ 5ἰἴε οἵ γεοθηΐ ἜἌχοᾶνα- 

ἰἰοηβ (τ΄. Κ. Α. δίονατι Μαςαϊβίεγ, Βέδί δά χρη ὕγοηι {)16 
Μομμά ὁ Οὐτεγ, Το. τοροῦ).---ὅ8 (68). Ιπϑβίεδὰ οἵ «οξηιδανε 
705. (2153) Πὰ5 Κίδζαΐγι, ψ Πΐς ἢ, δοσογάϊηρ ἰο Βε., Βη., ΚΙ., 

5 ἴο θὲ ρῥτείειτεά. Νὸο 5ἰἴ6 σογγεβροπαϊηρ ἴο εἰπε ἤδῆια μᾶ5 
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Ὀεδη ἔουηα.---Βεί)-ἰογομ)]. ὙΒΕΙΕ μετα δὴ ὈΡΡΕΓ ἀπά ἃ ἰονεγ 
Βει - όγορ (2 (Ἢ. 89) “πρᾶσγ (ες μεδά δηά ἰδὲ ἴοοίϊ γεβρεοίίνεϊ ν 

οὗ [με δϑοεηΐ ἴγοιχ (8ὲ Μαπᾶσης Ρ]δίῃ ἴο ἴδε ρ]δίεδι οἵ Βεη- 

͵απιίπ, πὰ τσεργεβεηίεα ἰοάαν Ὀγ Βεὶξ ᾿ὕγν οἱ ὅκα ἀπὰ Βεῖ 
᾽ῦν εἰἼ ἰαϊμα." ὙὙΠὲ ἴονντιβ γε ἃ 1{{{|16 Ἴνεσ ἔνγὸ τα }]65 δραγί δηά 
ΒΟΙΏ6 ἴδῃ ΟΥ ἔννεῖνα τ 1]68 πογίῃ- νοϑὶ οἵ 7εγυβαίθη. ΕῸΓΣ τείογ- 

ΕΠ665 ἴο ἴμ656 ἴοννῃιϑ5 δηά (μεὶγ ἀβοθεηΐ οὔ. 705. το “- τόξ- 5 181: 1. 

213 1 5. 13}52 Κὶ. 8.2 (ἢ. 85 25:2, Βεΐνεεῃ ν."} (8) δηᾷ ν." 

φ9), ἱπ: ΘΠ ΟΠ Δ }}γ (Β6.) οΥ σάγα εβϑὶγ (Βη.), μᾶ5 θθεη οπι θα 705. 

21 “Απά ἔτοπι (με {πε οἱ δ ΕἸΊεκα δηά ἰΐ5 βυθυγθ5. δηὰ 
ΑἸ εδίμοη δηὰ 115 ϑυδυτῦ5.""--δ4 (69). Αἰγαϊο"] ἃ εἰϊγ οἵ Ὁδῃ; 
τοοά. νί!]αρε οἱ Υγάϊδ, ἃ {6 ἴο τῆς ποιῖμ οἱ ἴπῈ 7488 τοδά, 

δΔρουΐ (μἰγίθεη τ ΐ]65 ἴσοι Γεγιιβα ει. (Ο. ἴογ τϑίεγεηοαϑβ 8: 2 (ἢ. 

99 28:5 705. 104) 21" [{π. 15 1 5. 145. ὙΠῈ νδ]]ὲν οἵ Αἰ͵αϊοῃ 

ψγὰ5 ἃ ἴδπηοι5 ὑαί{16-Βε]ὰ (σ ΟΑ5. ΗΠΟΗ],. Ρρ. 2ιο-ι3).- 

Οαἱ"}-γριρο"} (705. 1945 21. 0) ποίῖ ἰἀεπείβεά; ργορδθ]ν ἃ {ΠΠ|Ὲ 
ἴο ἴπε εαϑὶ οἵ 7ορρα.---ὃδ (70). Ιπϑιεδὰ οἱ ᾿4περ (Ὡ2}}) τεδά 
ἴεν 705. 219 Τα απαοῖ; (Ἴ})), [86 ἐγεαυεμῖν πλεπεϊοπβα οἰ ἐν 

οὗ [με ρ]αίῃ οἵ Ἐβάγδείοη (ζ. 7" 705. 1253 17}} 1015 5. 213 Τὰ. 

11} κι Καὶ, 45), πιοά. Τα αημμξ βοῖὴθ ἴουγ πὰ ἃ Β41} πρὶ 85 
50. (Π-ϑουτννεϑὶ ἔγοῃ 1.9]}7]μπ (Μερίἀ4ο) (ΒΏΒ.).---Εεαδὰ αἷϑοὸ 
ἰπβίεδά οἵ Βήδ'ανι (Ὡ})) Τρ]εἷδτα (Ὁ }03"). (. 705. 17. 7. 
πὶ 1005. 215: [ᾶ5 ΌῪ ἀἰτιορταρην Οδιμ-τίπηπιοη, μυΐ (58 Ιεβαθα, 
Βεπος ΠΠ]., Βεππείι, 58ΟΤ.., εἰ αἰ., ἃ5 ἄθονθ. 710] αν νγἃ8 4150 
ἴῃ {πε ρ]αΐῃ οἵ Ἐδβάγδεϊοη δπὰ ἰΐβ8 πᾶπηθ ἀρρϑᾶγβ ργεϑεσνθα ἰῃ 
16 Ναάγ Βεί ανιἶν ἴπ νι ίοι (86 νΠ]Παρα γῆν: 165 (Βδβά." ῥ. 

223).-- ΤῈ νογαάϑ ον 4Ψι6 γεσὶ οἵ {᾿6 Κα» 65 Ὲ οἵ {1:6 δοης οὐ Κελπαι 

ἅ1ε ἃ ἔταριηθηΐ οἵ 705. 215, ὙΠΪσἢ τεδάβ: “ΑἹ (Π6 εἰξἷεβ. οὗ {Π6 

[τ }}165 οὗ {με τεϑὲ οὗ (6 Ἵ]άγεῃ οἵ Κεμδὶῃ ψεγα ἴδῃ ν ἢ {Πεὶγ 

ΒΌὈυΓθ5." ΤῊ σΟΠΊΡΙΪΟΓ ΟΥΓ ἰΓδηβοσ θα σ, μανίηρ οἰ ἰδ [05. 215 

[611 σοιρε δα ἴο οπιῖξ ἴἢ6 ηυτηεγαὶ, θαΐ τεϊαϊ πα [ῃ6 δα]οϊηίης 
ψογάβ, [Βθη τηθδηίΐηρεββ.---δ (71), Εγορι ἰπ6 7}α νην ο7 {π μαϊ- 
ἐγίδο, εἰς. ἃ ἀδὲ οἵ γαγεὴν Ὀεΐογε {Π6 πᾶπιὲ οἱ {δε δγίβίηρ στοὰ 

ΔΟΡτγενϊ ἰίοη οἵ ἰεχί ἰῃ 705. 2157 ψ ἤδγε ἴῃς ννογά 5 ρυγαὶ δηὰ γείεγβ 
ἴο (86 (ἀεγββοηίίεϑβ (υ. 7.).--ἰΣοἰα"}} ἃ οἷν οὗ υποογίδίῃ 5ἰἰς νη ΐς ἢ 

δϑνε 15 ἢᾶπια ἴο (6 ἀἰδίγίος (δι ]δη}15 τηεηιοηθὰ Ὁ 7 βαρ 
(Άπι. χνῖϊ. 8. 1. χυἹ!. 4. 6), ἀῃὰ ἄρρβᾶγβ ἰῃ (ῃε τηοά. «7αμίαπ 
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εαϑί οἵ (δε Τογάδη δηὰ ὅ5εὰ οἵ (811|δὲ (ΕΒὲ. 11. ςο]. 1748) (Ὁι. 45 

ἃ οἷξγ οἵ τεΐαφε, 705. 20" 217 {).--ἰ Αφμίαγοι ἢ] ταεπεοποα πῖα 

Ἑατεὶ 85 ομὲ οὗ {με γουδὶ οἰ[ἰε8. οἱ Ος Κίῃρ οἵ Βαβῆδη (Βί. 1" 705. 

9,512413.). ΤΟ Π8Π16 ἱπαϊοδίεβ (μα ἰΐ νγᾶ5 ἃ βεδί οἵ [Π8 ψόγβῃρ 

οὗ ΑΞμίογθίῃ. [15 Ἰοσαίίϊοῃ ἢδ5 ποῖ βεδὲπ οἰβαγὶγ ἤχθ. ϑόπιε 

ἰάθη ν [ἃ ν εἰ Μεςοὶρὶδ, βοῦηβ ὑνεπίγ-ῆνα πῈ}}65 εαϑὶ οὗ (ῃς 

βου Ποσῃ εηὰ οἵ (ῃ6 ὅεα οἵ (δ ]1|6ε6, οἴ μθτβ τ οἱ 4.5". αγὶ, βοπιε 

ἴῆγεα τΐ]ε8. που οἵ {μαΐ ρίδος (08. 1. Ρρ. τόό 4).--δ7 (72). 
Ἐεδὰ δοοογάϊης 705. 21,5 ΚΙβῃίοῃ (7122) (φ΄. 705. 195) ἰμβίθδά 
οἵ Κοάεεῖ; (Ῥ) (Ὀ11., Βμ.). Οὐοπάεγ ργείεσβ Κεάεβῃ, νης Βα 

{πη Κ8 τοὺ θὲ ἰάἀεηιβεὰ πϑᾶγ Τδηδο (08. 1Π|. Ρ. 4). ΤΒὲ 
ξογΠΊΟΓ ΡΙδοα μᾶ5 ποῖ δεεη ἰάθη εα.---Παδεγα} 705. 1915 215 7, 

{με ῥγεβεηΐ εδηγῖφε αἱ [Πε ἴοοὶ οὗ ΜΙ. Ταρογ (Β08.).---ὃ8 (73). 
Καριοὶ}] ϑᾶτὴβ 8ἃ5 Ἐδηθίῃ 705. το: (Βη.), πιο. Εγ Καρποῖ ἴῃ 

βου Ποτῃ ρᾶτί οὗ ρ[αίπ οἱ Ἐβαάγδοϊοῃ (Βαβά.. Ρ. 222). ΚΙ. ργείεγβ 

γαγηιμε, οἱ 705. 21." (ΒΗ.).-- Απορι}] (Ὡ2})), ἃ βογῖθαὶ εἴτοσ, ἰβ5 
᾿Αἰπ-ρϑηπίπι (Ὁ 1}})) 705. 21"» τοῦ, πιοᾶ. 7ομῆη μεᾶγ {δε 
Βου ἢ -οαϑί εηά οἵ [πΠ6 ῥ]αὶπ οἵ Ἐβάγδεϊοη; ἃ ν]]αρὲ ἤονν οἵ βοῦς 

ἱηροσίδποθ, ΜΠ 1,τοο ἱπμῃδ Δηἰ5 (Βαεά.. Ρ. 223).---ὅ9 (74). 

Μαεθα! (0 Φ) Ῥείίον δὔιεγ 705. 22,9 ΜΊβῃ ἃ] (Ὁ 2), 5ἰϊα υπ- 
Κπονντ.--Αδάοη] (705. 2139 {)ὴ πιοά. ᾿Αδάείᾳ ἴδῃ οὔ τπογε παΐϊες 
ΒΟΥ ὈΥ δαϑβὶ οἵ Αςοο δηά βοῃῖα ἔνε δαϑί οἵ ΑςβΖίθ.---60 (76). 
Ἡμκολ] (ὉΠ). Ἐεδά δἴϊεγ 708. 21: Ἠδϊκαίῃ (ΠΡ), φ΄. 7οβ. 
195 Ὁ, [Πε 5[16 15 ὑποογίδίῃ .--- εμοῦ]. ΤῊΪ5 ἴοντῃ ἰπ Αβμου μ85 ποὶ 
Ῥεϑη Ἰοοαϊε. [ὲ ἰ5 ἰο θὲ αἰβι σι 5ῃθά ἔγοηι ἰμ6 ΕΘΒΟΡ δἱ [Βε Ββοδὰ 

οἵ {δε ]ογάδῃ νδ]]εν (Νὰ. 1.33: 1 5. 1τοὐ- 8), δηὰ α]5οὸ [8ε οὴβ πηθῆ- 

τἰομοθά ἰῃ 705. 19.5.-ἷ0ὁ 1 (76). Κοίοομ ἐμ Οαἰδϊθ61] (705. 212), 
Κοαοϑῃ- παρῆι! (7. 49), Εἰβεννμοσε βἰπαρν Κοάσομ (705. 123 10" 

7ι. 455..2 Κ. 159), ἃ οἷν οἵ τείαρε, (πε ποτε οἵ Βαγαῖ, ἃ ρἷδες 

οἵ ἱπιρογίδηςε πηοηἰοπϑά ὮῪ 7οβαρμι5, πιοά. ν]]ρε οἱ Κεώες, νεϑὶ 

οἵ 18Κε Ηυ]εῃ.---Πανιηο"} Ἠδτητηοιῃ-ἀογ (705. 213) Ἡδτητηδίῃ 

(795. 195). Ῥγοῦδθὶν Ηανη»ιοἱ; 1ῖ5 [Ὡς γα γεδαΐηρ (ο΄. Χαμὼθ 
(5) δηὰ {δε ἰονπὶ 15 με πιοά. Παρηηᾶρι ἃ 5ῃογὶ ἀϊβίδῃςε βου οἵ 
ΤΙΡετα5 (08. 11. Ρ. 290).--- ἰ ἐγῥαί παῖ} (Ὁ) ἃ νατί δἰίοῃ οἵ 

Καγίδη (7) 705. 215, ποῖ ἰἀεπεβεά.---Οῷ (77). Παουΐος 85 ἴπ 
705. 213 πγυϑὲ θῈ ΞΌΡΡΙ]εα ἀῇίογ ἐἦ6 γεϑί (Ὁ Γ2), οἰ βεγυνῖϑα (ῃ6 

Ἐχρζαβϑίοῃ ἰβ Πιθδ Πρ ]655.--- Το οἰ ε5 οὗ Ζεθυυη, 7οζηδανι πὰ 
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Εαγίαΐι, ταδοπθα ἴῃ 705. 21, πᾶνε (8]]εἢ ἔγομι {με ἱεχί (ο΄, ὦ). 
-ΟἸπβιεδὰ οἱ Κύρρημοσο (370) τεδὰ Κὐρημοῦ;, β'ὼπος (ῃε 1δ5ὲ 5.114} }8 
[5 ἀγίβεῃ ἔγοσῃ ἃ υηΐοῃ ἢ ἃ ἔο]]οννίηρ τνᾶνν (Ἰ) (ο΄. [05. 19:3), ΟΥ 
Ῥεγμαρβ Εἰπιπηοηδῃ. 705. 21 ἢᾶὰ5 ὈηΔῃ (2 1). ΕἰπηπΊοη 
885 θθϑῃ ἰάἀθημ θεὰ τ Κωρρμαηοὶ ποτῖ οὐ Νδζάγείῃ (0)8.). 

-Ἰμβίεδὰ οἱ Ταδον (7), ψῃῖο ἢ 15 ποβεγε τηβηϊοηθά ἃ5 ἃ 
εἰΐν οἱ Ζεδυϊυη, θὰΣ οἡ ἴμ6 Ῥογάδγ οἱ ᾿βϑδοβδσγ 705. 2133, [05. 

21 [45 Ναλαϊαὶ (Ὀ5712), πιεπιϊομθά αἰβὸ ἴῃ 705. τοι" 7. 19, 

ποῖ οἰεατὶν ἰἀεη 864 (Μοοτχε, .72ν. Ρ. 49, θυϊ 5εὲ 228. 11]. Ρ. 472). 

ΚΙ. Κονι. Ἠὰ5 ἃ ἰδοῦηδ ἰἱῃπ ρίδοε οὗ δὴν πᾶπ|6.---68 (78). 4ηάὰ 
δεγοπά ἐπε «]ογάαη αἱ “7ενίοενο, ἐαδ! οὗ 7ογάαη). Ὑμαβα οσάβ ἅτὲ 

νδηιίηρ ἴῃ Ψᾷ ἴῃ 705., ΑΠουρἢ της ἄγϑὶ ἰἤγεε (ἼΠῚ" τοῦ Ἄ2)Ὁ) 
ΔΡΡεὰσ ἰῃ Οὐδ": 705. 21:5, Οἡ (δε εδχργεβδίοη ἐδ υογάαη αἱ 
.Ἱεγίοπο ο΄. Νὰ. 22: 265 7οβ. 2ο5. Τα οἰξζίεβ πηεηϊοηθα ἰῃ 

γν. 4578).66.(81) ΠΟΙΤΕΘΡΟΠ ΘΧδΟῖΪΥ ΜΠ (μόδα σίνθη ἴῃ 705. 21... 

- Βεζε] ἃ εἰϊγ οἵ τεΐυσε (Ὀι. 44 705. 205) πιεπίἰοηθα οἡ {Π6 

Μοδθῖϊα βίοηθ; ποί ἰἀεηι πε. Ὑῆὲ ρῆγαθε 1, 4[|Ὲ «ευἱϊάογγιδδς5, 

νδηζίπρ ἰῃ Ψ4 ἴῃ 705. (ζ΄. 705. 205) Βαϊ ἀρρεατίην ἴῃ ἈΠ", ἀπὰ ἴοϊ- 
Ἰονγεὰ Ὀγ ““Ιαἰη᾽" (32) ἰῃὰ 1. 44 7058. 20", βϑῆονβ ἴῃς Ἰοσδίϊοῃ 

οἵ {Πδ εἰζν ἰῃ ἐῃς Ηαἱ (40]6-ἰἸαπὰ εαϑβί οἔ {πε Τογάδῃ.---"αἠΖα}}] ἃ οἰἵγ 

8150 δϑϑίρηιϑα ἰο Μοδὺ (15. 1 5' [6. 485) ου (ἢ θογάεγ οἵ (Πε [στ ΟσῪ 

οὗ [λ6 Ατηοτγίίεβ (Νὰ. 215 1. 23), Ἰοσδίίοη. ἀπκπονπι.---θ4 (79). 
Κεάοροι ] ϑουαθῃεγε πογίῃ οἵ {μ6 ὉρΡὲγ Ασποη, ποὶ ἰἀεπεβοα 
(Β0Β.).--ΓεῤΠα᾿ α|}}} τλεπιϊοη α 85 πῃ ΜοδΡ 76. 485:, ποί ἰάεηε- 
Βεά.---6ὅ (80). Καριοιΐ ἐρ Οἰδ αἀ] οπε οἵ 1ῃε οἰεἶε5 οἵ τοίαρε (Πί. 
45 705. 205), πηεῃτοπεα ἴῃ νγᾶγβ Ὀείνεεη ϑγγία δηὰ [βγαθὶ τ Κὶ, 

22 5, Αἱ δὲ θδίε οἵ Βδπιοίῃ- !]εδὰ ΑΠΔΡ ννὰ5 ϑἰαΐπ (1 Κ. 

225.) ΤὮΒ Ἰοσδίίϊοῃ ἰβ8 ὑποογίδίῃ : 5ἰἴεϑ βυρρεϑίεἀ ΚΚοίρημη, ὃς 

1}, δηα «Ἱεγαδἦ,, ἴῃς ἰαϑί αἀἰγεοι Υ εαϑὶ οὗ ϑαγηδγία δηἀ βοπὶα 
ὑπνεηϊγ-ίῃγεα πλ}}65 θεγοπά (ῃῈ Τογάδῃ, ἢ ργορ δ  ΠΠν ἴῃ ἰκ5 
ἔανουγ (δεἰδὴ Μεστῖ!], Ε. οὐ δι6 ὕογάαῃ, ΡρΡ. 284 7).).---Μαμαπαΐ»:} 

ἃ Ρΐαςε οἱ ποίε βᾶϑὶ οὗ Ϊογάδη (τ. (. 32" 2 5. 2" 5. τ73. 7 1033 

ι: Κ. 28 4:2), ἰἀεπι βοδίίοθ. ποὶ ςεγίαϊη.-- -66 (81). Η ἐς] δο"] 
16 ἔογιμεσ Ἵδρὶία] οἱ δίβοη, Κίηρ οὗ ἴῃε Αἰηογίίεβ (Νὰ. 215), 

αϑϑίρῃεά ἰο Μοδῇ (76. 485), πιοά. Ηἐεδᾶν βοπῖβὲ βίϊθβεηῃ π1}}65 

εαϑί οἵ ψβοσα ἰῃς Τογάδη ἐπιρεϑ ἰηΐο (ῃ6 Πεδά 862.---)α26᾽]} δὰ 
ἱπηρογίδηι ἴον; ἃ ἀϊβιγίοὶ οἱ Εδυθεη ννὰβ Ἄδ]]οὰ “πὸ Ἰδηά οἵ 
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742εγ" (Νὰ. 32,, αἰϑο πιεηιἰοποὰ Νυ. 32. 5 705. 13} 2192 5. 

2451 (ἢ. 265, δῃηὰ δββίρηιθσα ἴοὸ Μοδὺ 15. τό" “- 76. 48"). 

7εγοπὶα ρ᾽δοθά ἰΐ εἰρῃϊ οὔ ἴδῃ ταῦ ]δ5 ψψεϑὶ οἵ ΡἈ δ οἰ ρῃΐα πὰ 

Βζδθη τ }]65 ἔγοπι, ἐ.6., πουίῃ οἵ, Ηδββθοη (Οημορι. 86. 24. 131. 

18). Μετ] τερᾶσγάβ (ἷ5 85 σογγεςξ δηὰ ἰάἀθηςβεβ τι Καὶ ληγδεὶ 
8.» (08. 11. Ρ. ς53). 

δῚ. ΙΠΟΦΌΘΙ] τεπἀοτεά ἴῃ ἘΝ. 85 ἃ ρατγίἰτῖνε, ἰβ Ὀεϊε γεϑὰ δέϊεγ 
708. 2139 δῃὰ ὥν, Ἐ, "ο51 (Β6., Κε., Ζος., Βη., Κὶ.).---512)] ἰ5 ἃ οοργίβι᾿ 5 
ΕἼΤΟΓ ἴον Ὁ Ἢ) ἐπὶ ἐμιδὴν ἰοί, Ὀὰϊ [818 Ἔἴτοῦ πηδὺ μάνα Ὀθεη ἰδκθη ονὰγ ἔγοτι 

705. Ὀγ {πε Οβγοηίεϊεγ, βίηος 651: οὗ 7058. Βανε τῶν ἱερέων αὐτῶν, ἀοιθι}ε85 
8 οοττυρίίοη οὗ (δΑ τ. ὁρίων α. “- ὈΠ512.---δῷ. 86. ἰεχί. ἢ. οὔ ν. 43.--- 
δ8. στε δηὰ ἰπ ἴῃς [οἰονίηρ νεγβεβ {πε πυπιρεγβ ἰουπὰ ἴῃ 708. ἃγα 
ψδηιίηρ.--ὅδ. 503] (65 οπιῖί5, ΑΊβλααμ, Ἰεβλααμ -- Ὁ752" (ν. 5.).--- 
ΓΩΡΦῸ") 5βου!ὰ ΡῈ ροϊηϊθα 85 Ὁ]. δἔϊζεν 705.---ὅ6. ΤΏε ἰεχὶ οὗ 705. 215 
8" ΠΟῸ ὙΠῸ ὈΣΡΠ ΠΠΟΡΦΌΟ Πυσ Ὁ25., τ ΤῊΣ πγογά8 ἐδ οἱέν οὗ γεΐμξε 

οὕ ἰδ6 τιαηϑαγεν ΔΡΌΘΑΤ ἴῃ 708. Ὀεΐοτε Οοίαν.---ὅθ. ΓΙΌΝἋ] 705. 2130 

Γηδ», Ὀυϊ [08. 1053: ΓΙ. 

ΝΙΙ. 1-δ. ΤῊΣ ξοΏΘΑΙΟΡΥ οὗ 188 ομασ.---ΟἱἉ (ἢϊ5 βεοιίομ, ΟὨΪΥ 
ν. 115 ἀογίνοα ἔγοπλ σδποηΐςα] βοιγοθβ (υ. ἐ.). ὙὍΤὨε Γεπηδί πα οσ ννὰ8 

εἰἴμεσ σοτηροβθά Ὀγ (86 ΟΠ γοηίο]εσ οΥ 8 ἔγομλ 8 ὑπ κηονν ΒΟΌΓΟΘ. 

Ιπϑίοδα οἵ οἱοβίῃρ νῖτἢ δη δοσουηΐ οἵ ἀνε] πρ-]αοα5, ἔπεσα ἰβ ἃ 

τεοοχγά οὗ (6 υταθεῦ οἱ Βρῃιίηρ τηεη, ἃ5 15. 4150 {6 Ἷᾶϑε ἰῇ [86 
τοοογάβ οὗ Ζεδυΐυη (νυ. 1.) ἀμῃὰ Α58ῃὲγ (σ΄. ν. “5).-’᾿. Απὼ “δι6 βοῆς 

ΟΥΓ 155 αοἶαν Τοϊαὶ απὰ ῬμΡαΐ, απὰ αοημὸ ἀπά δ)υἐηιγομ]. (Οὐ. ἴον 

βοῦγος αη. 461: Νι. 265 -, [Ιῃ 70. τοι νε γεδα οἵ οῃβ οὗ (ῃς πλίηοσ 

)ιυάρεπβ, Τοία' {ἴι6 505 οὗ Ῥμϑαλ, {6 δον οὗ Τϑοάο α »ια" οἵἉ 1.55αολαῦ 
απᾶά μὲ ας ἀιυεϊηρ ἐπ δμιανηῆγ. ΤῊΪβ 5ῆονβ [μαὶ ἰγδαϊοῃ5 

γατίθα ἴῃ τοϑρθοὶ ἴο (86 τοὶ δι οηβηΐρ οὗ {μῈ οἰδηβ οἵ Τοία' διὰ 

Ῥιαλ; Ὀαϊ {πε ἔογπλεσ [ἢ ποῖ (86 πλογα ἀποίθηΐ ννᾶ5 οἰθαυὶν (Π6 πγογα 

ΡΓε-Ἔϊηθηΐ. [ἰ 5 ΡοββίὉ]6 (μδὲ [Π6 ἔοι 50η5 οἵ ΒΒ ΠὯΓ ἄγ 5 ΠΊΡΙῪ 

τεβθοιίοῃβ οἵ [με βίδίεπιεηί ρίνεῃ ἀθονα ἰῃ ἴῃς ἔογηι, Τοία᾽ ἐδ6 σον 

οαΓἹἨ Ῥιΐαῖ ἀιυεϊϊέηρ ἐπ 5)ιαηηγ; [ΠΑϑυ ἀεγίνεά ἔγοπι ἀπυοϊ πρ 

(3.») (ζ΄. ἰδὲ ναγίδιίοη. 70Ὁ 51" ἱπ Οη. 46:2) ἀπά ΘΒ᾽τηγοη ἔγοπι 
ϑῃδηιὶγ (27); οἵ, υἱοδ νεγϑα, (μα (ἢε ἰαίε βαἀϊίογ οἵ (Π6 ““Μίπογ 

7υάγεϑ᾽᾽ σάπια οῃ (ἢ5 σοηςῖϑε 11ϑὲ οἵ πᾶπλ65 ἱπ Ρ δηά σοηῃβίγυοίοα 
Ηἷς βίδίεπιθηίβ ἐμογείγοπι (σ΄. Η. Ν᾽. Ηορᾳ ἱπ ΟΣ Ζ. νοὶ. 3 (1900) 

(ςο]. 367). δλήπμιγομ 5 Ὀδδὴ τεραγάθα 85 βίαπαϊηρ ἴοσ (86 οἰὙ 
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οἵ ϑαπιατία (Νοείάθκε, Ἐδὲ. 11. οοἱ]. 3275).--. Απά “1:6 σοης οὐ 

Τοϊα' τὐεγο ᾿ὕεοὶ απὰ Κοῤ“αίαϊμ απά «εν εἰ ἱ απὰ αϊ»"αὐ ἡ απά 
“έδεοανε ἵ απὰ δ)ιονμ εἶ μοαάς οΥ ἐμιοὶν γαίμονδ᾽ πομδες ηιρῖν νιόη 
οἵ ναϊογ]. Τῆς Βτϑί, (μἰγά, δηα ἔουγίῃ οἵ {Πε886 πϑιηββ ἰοοῖ {κῈ 

18οβε οἵ δποίεηϊ οἰδῆβ8, ψ Ὡ 116 (86 βεοοπα ἀρρβϑᾶγβ ἰδίβ, δῃὰ ἴῃ 

5 βϑυιρρεβίεα ἃ σοτηδίηδίϊίοη οὗ βαῦὶν δηα ἰδία (γα Π]0}5.---Α οοογά- 

ἐηρ ἰο “πον ρεμοαϊορίοαὶ αἰνϊδίοης, οἰς.1. ὙΠὲ ψτὶίεσ ἢ85 ργοῦ- 

ΔΌΪΥ ρῥγεβοσνοά βεῖαὲ ἂπὰ ἴῃ (με [ο]]οννίηρ νεῦϑεβ πλϊἀγαβῃΐς 

ἱπιογρτζείαιίοπβ οἱ Πανὶ 5 σθηβυβ (2 5. 24).--3. ΤῊ σοης οἵ 
᾿στοὶ ρτεϑοπὶ ἃ βτοὰρ οὗ Ἰαΐε πᾶπιεβ (τὰν, ΗΡΝ. Ρ. 238).-- 

Εἰνε]. ὙΠΕ ἴουγ σγαῃάϑοῃβ Ψεγα σεοκοηβά 85 50η5.---! οἵ ἐδέηι 
τὐεγὸ ᾿εα(5} οὐ αἰϊορείδεγ ἐδπόγε ἰὐεγε βυε μεαάς, ἔἄνε ἀϊϑιίποὶ 

[γα 165. οσ οἰδη5.---4. Α4 πᾶ εὐἷε ἐμιδνι]. ὙΠῈ τεΐεγεπος ἰβ ἰο (86 

ἢνε οἶδῃ8 οἵ Δ Π1}}165 οὗ ν. " ψῃ οἢ πυπρεγεα 26,οοο ἩγΑσ τί οσ3.--- 

δ. Αμπὰ {πὲ γεοκοπίηρ Ἔ οΓ αἱ! 16 α»ηηος ὁ. 15δασλαγ, {6 
τὴ ρῖμν πη οὗ ναῖον, τυας αἰϊοροίλε 87,οοΟ]. [Ιἡ ν. " [ῃε βοῃβ οἵ 

ΤοΪα, εἰχ οἰδῆβ, ᾶἃσαὸ πυμιρογεά δἱ 22,ὅοο; ἰπ Υ. ὁ {86 5005 οἵ 

ὕ:εί, ἄνε οἰδη5, 26,οοο. ΤΏ Εβ56 ἔννο ἰορείμεσ πιᾶκα σϑ,όοο, ἰεανίηρ 

28,400 ἴο θὲ ἔυγηϊϑμθά ὈΥ (Π6 τετηδίποσ οὗ με ἰσγῖρε, {.6., (Π6 

οἰδῃβ Ῥυδῃ, 745}, δῃὰ ϑῃίϊωγοη, δηα 4]50 Τοὶα τεοκοηΐηρ 

ἈΪπὶ 85 ἃ οἰδῃ αἰβίίηςι ἔσομαι ἢ15 βοηβ (νυ. Βηῃ. ἐμ ἰοσο)ν. ἴῃ Νὰ. 1" 

[86 ννδστίοῦβ οἵ [βϑϑσῃδὺ ΨΈΓΕ 54,40ο, ἰῃ Νιι. 263 64,30οο. 

1. 2200] ἴοτ {πε σοηϑίγυοίίοη 566 68. ὃ 143. Κε., Ζοα., Οε., Καυ., 
Βη., Ὀγεῖεγ ἴο Ἔπιοπὰ ἴο 2). ΟΦλ καὶ ουτοι υἱοι τὸ! 22 ΠΌΝῚ, ο΄. 4' 3,.-- 
π}}] ὅπ. 4615, Νὰ. 4653 πη. - 2.0] Οτ. (φ(. ὦ, ἘΗ) 350... Οη. 2. 

5.8 ἰοχί. οἴτοσ, 5 ΒΟΤ.. (58εε αῦονε ἕου δὴ οτίρίπαὶ 30)»)).---ὥ. γογγ5] δὴ 

δάἀάϊιίοη ἀεβηΐηβ ὈΓΛΩΝ Γ12, ἀρρεδῖβ ἃ ςογγιροη (Ζοα.) δῃὰ βου) ὃ 
βίγαςκ ουἱ.---Ὀπγιογ"] ἰ5. Ὀεϊίοτ οοππεοίθα τὰ ἰῃ6 Ιδϑὲ 86] οὗ {πε 
νεῦβε (Βα., Κε., Κὶ.).---δ. ὈππμῊ] Βη. δέζεγ ΚΙο. τεδ 8 ὈὥΠΠΠῚ, 85 ἴῃ νν. 

10 9. 400 φῃᾷ τεπιονεβ {πε ἔο]]ονῖπρ Ὀφτλῦπι, ῬΟΒΒΙΌΙΥ δῃ οὐἱ ζ[η8] Ὁ Βὰ5 
[411ὲπ οὐὐ Ῥείοτε σθπνι, [ῃς ῥγεςεάΐης ψογὰ ἐπάϊηρ ἰπ Ὁ. ὙΒΘΏ 1 ἷ5 ἃ 
οοτταρίίοη ἕο ἢ πὰ νγε ββου]ὰ τεδά "νὶ [0 δηὰ σοηηεςΐ ψἱ ἢ {Πε ργεςεάϊης 

νεῖβα, ἱγαηϑιδιίηρ 7ογ ἐμεγ μαά νιογα τυῖνες απ σοης πάη ἐμεὶν δγείμτεη. 
ὈσγοΓδΥ 5μου!ὰ θα ἰταπβροβεὰ ἴο ἃ ροβίζἴοη αἴζογ Ὀππν, δηὰ πα] 539 

βῃου]ά Βα βίγυςϊ ουῇ.---ο νη γ 22] ν. (65. ὃ 1244. 

ὙΠ. 6-11. Το ρϑηθδίορυ οὗ Ζορυΐπη.--- ΤῊ 5. ρα πεδ]οσῪ 
Εἰς Ἀᾷ ἀρραγεηι!ν δϑογίρεϑ ἴο Βεβη)δπηΐη 5 ρθου!ἶαγ. ὍΣ ἱπίτο- 
ἀυςίοτγ ψοτάβ ΤῊ σοης οὕ ᾶτὲ νδηιηρ; Πού ΒΕΓ εἶβα ἴῃ Ἔξ ἃγὲ 
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1ῆε 50ῃ8 οἱ Βεη͵απιλίη ᾿ἰπχϊ θα ἰο (ἄγε; .76ἀα᾽ εἰ 5 εἰβθννμεσε υῃ- 
Κηονπι 8ἃ5 ἃ Βεη)δηληϊΐε ἤᾶπης, ἃ τηοβί ϑἰσΚίηρ (Ὠΐηρ ΒΕ {Πε 
5008 οἱ Βεῃ)δγηΐῃ ἃγε 50 οἴϊεῃ τηθηϊ ποθ; δηὰ (ἢ 5 βεοιίΐοῃ ἃ5 ἃ 
Βεπ͵ δηλ 6 ρα Π ΘΙ ΟΣῪ ἔογιηβ ἃ ἀουθ]εί ἴο ο. 8. 

Νοῖ ΟἿΪΥ ἅγε [ἢ πᾶ π165 οἵ {ῃ6 50η5 οὗ ΒεΪὰ (ν. ") ἐπιίγεὶγ ἀϊδεγεπὶ 

ἔτοσῃ {μοβὲ 'ἰῃ δὴν οἵμεγ [5ὲ οἵ ἢϊ8 βοῃϑ (σ΄. 85 ΝᾺ. 2649 δηά (ὦ οἱ ση. 

465), θαΐϊ (ΠῈΥ ἅΓῈ ὉΠΟΟΠΊΠΊΟΙ ΟΥ ἸΏΚηον,ῃ ἴο {πε {τε οὗ ΒεΠ]) πίη. 
ΔΜ ΆΠε τμὲ οἰδεῖ 1515 οἱ Βε6]δ᾽8 8οη5 αἰ εσ ἔγοπὶ ες οἴδπεσ, βῃοννίησ 

νατίδηϊ ἰγδα το 5, {ΠΕῪ ἃγα ἀρτεβά ἰῃ Ἔπιρ]ογίηρ [Π6 58Π16 ΠΑΠΊΘΒ. 

Οῃ (δε οἴμεγ μβαηά, Εξδοη 5 ἢ] Του εἰβενῃεγα 85 ἃ 5οῃ οἵ δά 
(ση. 46: ζ΄. Νὰ. 265); ᾿πεὶ ἰΒ ἃ σοπιπιοη ῥτίθϑεν δηὰ 1,ον εἰσαὶ 

πϑης Να. 12." “1 (Ἐ. ς᾽ τ. (65 4) 615. ὧὐ) ΕΖγ, 7. Νέα. 115, ἀρρθᾶγβ 
διηοηρ ἴΠ6 ἀεβοεπάδηϊςβ οὗ ββϑᾶσῃαγ (7". ") δῃηὰ οὔςε 85 ἃ Βεῃ]Ἶᾶ- 

ταἰηἰτο (9"); ᾿εοῦ εἰ, [μου ρἢ ἃ νΈΓΥ σοι πῃ)" πᾶπησ, ἰ8 ποὶ Βεη)απιίη- 
ἰϊε; ερένιοι» (ΠΩ) 5. ἃ Βοη δπιηϊία πᾶπια ἰη 8: (ὨἼ»), θυΐ 
1Πεγε γα βϑῃου ἃ ργοῦδῦὶγ τοδὶ «εγοζανε (Ὁ) ψ τ 8:5, ο΄. 9" 
(υενήνιοιξ οἵ 125 ὦ 15 ἀουθι1655 ἃ Τυάεδῃ πᾶπηε, νυ. ἐπ ἰοτο); ᾿Ινΐὶ ἀοα5 

ποῖ οσουΓ εἰβενῃεσγε. Τῆι5 γα ἢᾶνα Δρράγθητγ ἃ ναγίδηϊ ἰγδαϊ- 

τίου ψνΠΙ ἢ ἢ85 ΟἿΪῪ οπε οεγίδίη Βεῃ)απληϊΐε πᾶπὶα δηά ἰμδὶ ἃ 
ΠΟΙ ΠΠΟΏ ΟΣ ΕἰΒΕ ΠΕΓΕ. 
Τα οᾶ86 ἰβ 5 Π}}1ὰγ ἢ (Β6 βοη8 οἵ Βεςοδογ (ν.. ΟΥ̓ἁ {ἢεϑς, 

Ζεννἶγαΐς οσουγθ ΟΠ Βογα (θυϊ οὐ, Ζένιγέ 85); ὕοασλ, ΕἸ ζεδον, 

Εἰϊο' ὁμαὶ (Ὀαϊ ο΄. Εἰἑοπαὶ 859), Ονιγῖ, ἀλὰ Α δέ᾽αϊι ἄτα τλογε οἵ 1685 
οοπητῆοη Ὀυΐϊ ἀΠΚΠονῃ 85 Βεη)7 δηλ ηἰϊ6 Ὠδιηθβ; {Π6 βᾶπης ἰ5 {Π  ῸΪῪ 
ἵπις οἱ υἱεγενιοιἦε (ϑ8ε ἀθονε, «7]εγίγηοί ). ὍΠε αϑὲ ἴννο πᾶπηεϑ, 
“Απαίμοιλ ἀνὰ ᾿ Αἰοημοί,, οι τἴμα οἱ μεγ Βαπα,, ἀγα σοπηπιοη Βοπ]απιίηϊτα 

πᾶπιε8. ᾿Απαιοιής οὐσυγβ εἰβοῃογε 85 ἃ ρεγβοη δὶ ΠᾶΠιδ οὨΪν ἰῃ Να. 
10" α9Ὁ) ΜΏ6γα (ἢε {τἷδε 15 ηοί ρίνεη, Ὀαϊ ἰ5 ἐγεαυεηΐ 85 ἃ ρίδοε- πᾶπις 

ἰῃ Βεπαπιη. ᾿ΑΙονιοίς 15 4150 ἃ ρίδοθ-ῃδπὶς οἵ Βεη]δπιὶπ δὰ ἴβ ἃ 
ΡΕΙΒΟΠΔ] δῆλα ἰῃ 85 δηά 9“. ΟἿΪΥ (Πεϑὲ ἔννο, (Βεγείογε, ἃγθ ζεῖ- 

ἰαῖη]γ Βεη͵δπιίηϊτ6 δηα {ΠῪ δίοης ἃσὲ φεορτδρῃϊοαδὶ. 

Οἵ {μὲ τηἱγὰ Ὀγάπο (ν. 19) ποῖ οηἱγ υ]εἀΐα᾽ εἰ αὶ Ηΐβ ϑοη Βήώμαν 
δηὰ Πῖ5 γσταπάβοῃβ Ολεπααπαΐ, Ζείμαη, Τανεέδῖι, ἀπὰ Αἰ ἴδπαζαν 

ἅτε ποί Κηονπι 85 Βεπ͵δηνηἰϊε8β. υέμεχ (Κι. 2.2) 5 πιεῖ στ 
ἴῃ 859 (92 1},»), δῃὰ ἃ Βεπ)απιίηε Ελμά (ἼΠΒ), [Π6 5οη οἵ Οεγα, 
15. ἰαγλ Πὰγ ἔσο [ὰ. 35: 9. , Βεημ]αριῖη, ἴῃς βοὴ οἵ δήμαν, 15 

ὉΠΚΗΟνΏ. 
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ὙΠ5 ρεμθδιορν οὗ Βεη)ατηΐῃ ἰβ ποῖ ΟἿΪΚ ὑπίαυς ἴῃ 115 σοηίοηΐὶ 
Ὀαυϊΐ ἰ5 'ἰῃ ἴπ6 τόρ Ρῥἷδοα ἰῃ ἃ ζεορταρῃϊοαὶ ἀιταηρετηθηὶ οἵ {Π6 

ετἴθε5, δηά 4 ἀουδ]εῖ (νυ. 5.). Νονν, {μ6 ρεπεδίορυ οἱ Ζερυϊαη ἰ8 

νυδηκίηρ ἰῃ [86 ΟΠ χοηΐο εγ 5 δοσουηῖ. ΚΙτεΙ (Κον».) ἰπἀϊςαῖεβ ἢϊ5 

Ῥεϊϊεῖ ἐμαὶ (με οτίρὶπαὶ ἰεχίὶ σοηίαίηθα [5 {ἰδὲ ὃν βυρροβίηρ ἃ 
Ἰδουμα αἴΐξεγ Νρμίαι!ὶ (γ). Βυΐϊ Ζεδυλυη Ῥεϊοηρβ γαῖμεσ δε 

15ϑδοῆδγ, ννἤοιῃ 6 ἔο]]ον5 ἰῃ (ἰγίθοη ουἱΐ οὗ βενεπίθοῃ ΟἿ. |15[8, 

ἱπο!υάίηρ 2' “- δηά 27" 5- (οὗ. α|50 1232 1- 12.9.2 (Ἡ. 305), θαΐ ποῖ 

64 «. οἱ 5.) ψὮΘΓΟ {Π6 ογάεσ 18 ποῖ (Ὡς (Βτγοηίο]εγ 5 θὰΐ ἀερεπάεδπι 

ΟἹ 05. 2:. [π ἔνε πιογε--ἰω ἴδγεε οἵ ψῃ ἢ {μὰ Ρτίπεὶρὶς οἵ 
ΔΙΤΑΠροτηθηΐ 566 15 ἴ0 Ὀ6 βρεορτδρῇῃίϊοδὶ ἴγομι βοιῖμ ἰο οί ---ἰῃε 

ογάεγ οὔ {Π686 ἔννο ἰβ γανεσβεα. Τῆυβ να πᾶνε (ἢ βίγσδηρε βεμθαί ον 
οὗ Βεῃ)απλῃ ᾿υ5ὲ Βεγα ἰῃδ Ἰοβί ὁπ οὗ Ζερυϊαῃ 5μου]ὰ Ὀ6. 

ΕὐγΊΒοῦ (Πογα ἰ5 ἃ βυ τ Κίηρ δ᾽ ]Π σι Ὑ Ὀεΐνεεθη [ἢ [15ὲ οἱ Ζερυ 5 

50. 5 85 ξίνεῃ ἰῃ Οη. 46" δηά (μ8 πᾶ ΠΊ65 Δρρεδγίηρ ἰῃ ἴῃς ἢγϑὶ νεσϑα 
οἵ ουὔγ 115ὲ, 85 [Ὁ] ον : 

6η. 465 Ὀμδτν ΠὈΝῚ τΟ ΠΟΣῚ "31 
1 ΓΒ. γ' πῶ ΡΥ “3 »Ὸ5 222. 
1 ἰῃε ἔογπιεσ νγὰ8 1ῃ6 οτἱίῃαὶ σεδάϊηρ ἰῃὰ τ (ἢ. 75 Ρ]5 {Π6 

ΟΒγοηίοιεγ᾽᾿ 5 δα ἀϊτίοη οἱ ΠΟ, ἰὰ 8 βᾶβ. 10 866 μον ἐπ6 ῥγεϑεηΐ 

ταδαηρ ἄγοϑα ἴῃ σοργίηρ. Ἷ}8 ψὰ5 τεδαὰ ἃ5 2.22; 52 δ5 γῆ; 
Ὁ 1 85 “231 (ο΄. ΤΣ, ν. "7. πἰἴ 22 Νὰ. 265). ΤΉς ᾶϑὲ ὕνο οἵ 

σοῦΓϑβα [Ο]ονγεα 45 ἃ ποοθββασυ γαϑ] οἱ ἴῃς ἤγϑὶ ἴγοπι {μὲ ἰηθὰ- 

εηςς οὗ Οῃ. 465, δηά [μὲ ψ6}1-Κῆονσὶ Ζενυϊυηϊία ἰχον (ζ΄. 7. 
12...) Βδά το ΡῈ οδηρεὶϊθά, 85 [ῃ6 πα] ΓΟ τεχυϊγοά οΪν 

ἄχεα πᾶπιεβι ὈΡΩΤὴ ἰδ (πε ἃ οοιτυρίίοη οἱ διδΌΠῚ (ἴογ ἢ") 85 
ἃ οοττυριίοη οἵ ὃ, ο΄. ν. ", ΠΩ ἴογ ὨΩΘΏΠ), ἃ σοιτυριίοη 
ΠΟΙ τὺ ἤᾶνε Ὀεθη ἴῃ {πε ΟὨχοηίο]ετ᾽5 ἰεχὶ οἱ σσεῃεβίϑ. 
ΤῊ ΙΒ Βυροιμεϑίβ Ἔβχρδίηβ: {86 δθβεηςβ οἵ ἰπ ἰδ] 22; ἴῃς οἴμο- 

νῖϑε ἀπ κηονῃ ΝΕ) 85. ἃ βοὴ οἱ Βεηϊ]απηίπ; ἴπε ἔπ! ΠΟ Φ 
ψἤεη Οη. 465 (38) Κηοννβ ἴεὴ 5005 οἵ Βεη͵απιη (Ὀαΐ οσοττεοίεα 

ἰεχί πἷπθ, 5866 ου 8:.), Νιι. 2652 1. ἢνε, δῃά σ (ἢ. 8: "- ἔνε; τς 

βίγδηοηθθ5 οἱ ἴῃς [οἸ]ονίηρ πᾶπιθ5; δηά εἰϊτηϊηδῖεβ [Π6 ἀουθ]εὶ 

ΨΉΠς τεβίοσίην (86 πλϊβδίηρ Ζενυ!αη ἴῃ [86 ῬΤΟΡΕΙ ΡῥΪδςε. 
Άεη οὔςε (δε εἰτοσ μδὰ Ὀξεῃ τηδάθ, (Π6 ἰεμάθπου ἴο τῇδ Κα 

1 ἰΔ0 16 ῥ]δίηϊγ Βεη)απληΐζε νου] παίωγαι!γ Ὀς βίτοηρ. βεία δῃμιὰ 
Βεολεν ἴῃ νν. 1- " [ο]]ονγεὰ οἵ πεοεβϑϑίν. ΜὉ ἢδ5 σαγτῖβ 1ῃ6 τηδίίεῦ 
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5{}}} ἔἀγίμοῦ Ὀγ βυῤδϑε απ Ν᾿. αδῇ (ἀου θ.1655 δ ογγοσ ἔοσ δ .Ὡ δῇ - 

ὈΦΝΝ) ἴον ὅν» Υ 1 ἰπ νν. ὁ. 1. ὦ Απαϊμοίμ ἀδὰ Αἰθημοιῆ, πτετα 
δαἀεά ἴο 186 ἰδὲ οὗ ν. 5, ποῃς οὗ [Πα οἴεγβ Ὀείηρ ρεορτδρῃίοδὶ, δπὰ 
Ἐλιμά ν᾽ 5 Ἰπβεγιβα ἱπίο νυ. 19 ἔσο Γι. 3.5. [ΙΕ ἰ5 ἰαπιρεϊπρ ἴο ΞΌΡροβε 

τμαὲ 1Π6 δποηιδίοιιβ Βεμ)αηιῖρε Ὠδὰ ([μῈ βγη οτρὶπθ. ὙΒθη ἴΠ6 
Βγϑὶ βουῖθα βωρὶν ῥἰδοθά "2 3 ΠΣ οα ἴδε πηδτρίπ, ἀπά 

18εβε ψοσγάβ πηδάβ {Πεῖγ ΜΔΥ ἰπίο ἴῃς ἰαχὶ ἴῃ γανοῦθα ΟΥο 85 
βερασαΐθ ἤδῖηθθ. ΤῊΪΐθ ἰεπάεμου ἴἰὸ δὰ Βεη͵αηιίηἶϊϊας ἤᾶπηθβ 15 
{Πυϑιταίθα Γυγί μοῦ ὈῪ [86 ἀρρεηάϊχ ϑδυμρῥίηε αἷδο απὰά ἩμΗῤῥὲηι 
(νυ. 13.) ἴτοσὰ Οη. 465, νι ῃΐο ἰβ ουΐ οὗ ρΙδοα ὄβνθὴ 85 ἴῃ [15ὲ βιδη 5 

(Ζ. πιῶδϑ ν. Ὁ. 
ἴῃ βρίϊε οὗ (Π6 πιεδρτεπεβα οἱ Ζερυϊαηίίε τηδιογίαὶ ἰῃ (Βς ΟἿ',, 

{Πεγα γα βοὴ βίσ Κἰπρ' ροϊπίβ οἱ σοπίδοϊ θεΐνγεδεη (815 βθηθδίοσυ 
ἃηα Ζερυϊαη Ὀεβίἀεβ (ἢ σεϑαπλ]δης65 οἵ ἴἢ6 Ὠδιηθβ οἵ ν. “ ἴο 

σῃ. 465. ΤΩΣ (ν. 7) ϑυρφρεϑίβ Ἰ 3 (1. 125-19), 4. “Ταΐποῦ 
ἡυάγχε᾽ οἱ Βειμ!εἤοτα οἱ Ζοδιίμη (ϑεα Μοοτε, ὕμάρος, Ρ. 310). 

1ι ἰ5 βἰρηϊβοδηὶ ἐμαὶ Φ ΔΠ (ργόθαθὶν τεργεβεηξίηρ τῃε οὐ χίπαὶ Οτθοκ 
(τα τοη) ἰπ 7ὰ. τεδὰ ἔσεβων --Ἶ ὩΣ, πιακίπρ ἰξ 51} πόσα 
ῬΓΟΌΔΡΪΕ [μαι γα ἤδνε [6 βᾶπι6 ἢδπΊδ ἰπ ὈΟΙῚ ραββᾶρθϑ, ([ῃ6 Ὁσοῃ- 
ἰοϊεγ μανίηρ ουῃά ἰἴ ψῖτἢ {π6 βεσοπὰ δπα {πἰγὰ σοηβοηδηίβ ἰγδη8- 

Ῥοβεά. Τῆὶβ ἡπάρε ἰ5. ἱπίγοάυσεα Βεγα δὲ ἃ5 Είορ, ἴῃε οἵἴμεγ 
ΖεὈυϊυηΐία πάρα, ἰ5 πῃ απ. 46", ἀῃὰ ἃ5 Τοία, ἴῃς Ἰυάρε οἵ 558 δ Γ 

()υ. το"), ἰὰ σῃ. 46: δηὰ σ᾿ (Ἐ. γ:.". Α ὄροίηϊ οὗ οοπίαοι ΜΠ 

Ζεθυϊυη ἰ5 ἔουπά 4150 ἰῃ (δ βίην πᾶπιε Τα γε δ, ἴῃ ν. 1», 

ΜΕΘ ἰδ ἀρ κῆονι ἃ5 ἃ Ηδῦγενν τ η 5 πᾶπθ. ΑΞ 5 ΨῈ}} Κποννι, 

1015 π8ῃη16 βίδη 5 ἴῃ 1ῃε ΟἿ᾽. ἴογ 8ἃ}} γστεαῖ βῃὶρρίῃρ ἰπίεγεδίβ. Νον, 

186 βρϑεῖδὶ Ἵμαγδοίεσίβαϊίοη οἵ Ζεδυϊαη ἱπ απ. 49} ἰ5 ἴπΠ6 ἔδςοϊ 

ταὶ Πα 588}} θ6Ὲ “ἃ βάνεη ἴοσ βῃΐρβ8 (3}8).᾽ ϑυζῇ ἃ σοπηξοίίοη 

ψ ἢ ΤΑγβἢ5ἢ σου] θ6 ρίνεη ἴο πὸ οἰδεγ ἰγῖρε, δηὰ ἰεαϑί οἵ ἃ]} ἴο 

186 ἰπἰαπὰ ἰτίρε οἵ Βεη)απιη.Ἐ ΕἸσίΠοιτήοσγα, (ἢ πάσης ΓΠε- 

ΠΔΔΠΔΗ, ἑουπά εἰβεννεγε ομΪν 85 ἴῃς {Δ{ΠῈΓ οὗ [πε ργορμεῖ Ζβάβκίδῃ 
( Κὶ. 22:1.» “  (Ἐ, 1819. .), ἃ ἰανουγίίε ψΠ ἢ ΑΠΌ (:), νὶ {πῸ 

τηεδηΐηρ “ἴον Οδηδδη,᾽ ΐ.ε., Ῥῃαηἰςΐα, 5 βίῃ ρα Υ ἄρΡτο- 

Ρτγίδίε ἰῃ ἃ {τε οἵ ψ ΕΟ {Πμ6 βᾶπὶα ραββᾶσε ἰῃ ΟΠ. 5805, “5 

Ῥοτγάογ 584]} θ6 ὕροὴ δἰ άοῃ." 

" ὙΠ ἸΩΥΝ αἸΥΩΝ δηὰ (παῖ Τανγελέσς 8 πιοτε δρργοργίδις 85 δ Ζερυϊυηϊῖε πδῖης 
ποῖὸ υσροβίοά Ὁγ Ῥτοίεβδος (. (Ὁ. Τοῦτον αἰΐεῦ τεδαάϊης ἰδς ῥγεςεάϊης. 
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᾿Αϑἰὰς ἔγογῃ (8 ραββϑᾶρε Ζθνυ!αηΐίε ὩδΠ165 ἅγὰ ἔενν ἰη ἴῃς ΟἿ. 

Αἰλοὴρς ἰμ6 ῥχίῃοαβ οὗ ἴῃς {γρε5 ἀυτγίης [με ὙΠ] ἀογηεβθ Ρεγοα 

ν͵ὰ5 8η ΕἸΪΔῸ [6 ϑοῃ οἱ Ηδίοῃ 85 ρτίπος οἱ Ζεδυίυη (Νὰ. 1" 2’ 
5"... χρ), Δηα ἃ Οδαϊεὶ] β5οῃ οἵ Ζοαϊ τεργεϑοηϊθα (με ἰτρα 85 οὔθ 

οἵ (δ 5ρίεβ (Να. 1.3.5. Αἱ (ῃε ἀϊνίδίοῃ οἵ {πε Ιαπὰ ΕἸ Ζαρἤηδη ἴΒ6 

80} οἱ Ρασῃδο νγ85 ἴῃς ῥχίπος ῃο δςοίεα ἴογ (5 106 (Νὰ. 345). 
Αἰλοὴρ ἴΒα ᾿ζο5 νὰ βηὰ με Ζερυϊυη τε5 ΠρΖδῃ δπὰ ΕἸοη (7. 
12) .) (Ὁ. 5.).. ὙῊδ ΟὨγοῃίοϊεγ᾽β ἰδὲ οὗ {Π6 σαρίαἰῃ8 οἵ (Βε {Π| 065 

ἰπ [86 ἔμπης οἱ Πανία ςοηϊαίπβ ἰῃ6 ΖΕνυϊαηῖίε Ι5ῃπιαία ἢ 5οὴ οἱ 

Οδδάϊδῃ (1: (Ἡ. 25"). 

ΤᾺς εἰποπαοά ἰοχί οἔ [15 φεποδίορυ 5 τεπἀογθὰ 85 [ΟἹ Ϊονβ : 6. ΤῊΣ 
δοης οἵ Ζεδι μη: 56γε δ», απὰ ΕἰοηΈ, απὰ «16.6.6 (οΥ “εὐ α εἰ), 
ἐδγεε. Ἴ. Απὰ {πε τοης οἵ ϑεγεῦξ; Εφϑορ, ανπὰ "Ὁ κεὶ͵ απὰ ᾿ ὕεεῖ εἰ, 
απὰ “ενίνιοί, απὰ “Ινὲ 1 βνε; ... 8. Απά “Π:6 τος οὐ Εἰομε: 
Ζεργα πῇ, απὰ 7οατ, απὰ ΕἸ ἐτεν, απὰ ΕἸ οἱ ἐμαὶ, απὰ 'Οηινῖ, απὰ 

“εγεηιοίν, απὰ ΑὐαΒ. ΑἹ ἰμέδε τονε ἐμ σοης οὐ Εἰοῦε. 9... .. 
10. Α4»ὰ {6 τοῖς οἵ «]α6᾽ οἱ Ἔ (οὐ «7647 α᾽ εἰ): Βήμαηπ. Απώά {π6 
δοης οΓ Βίϊμαη: “ἐμεῖ, απὰ Οποπααπας, απάὰ Ζείμαπμῖ, απὰ 
Ταγε σι, απὰ Αμοθαμαγῖ. 11. ΑΙ! ἐμεδε ὠὐεγε [6 ϑοης οὗ 

“αἰ θ᾽εἰ Ἐ (οΥ υἷα εἰ)... 
Τα ἰοί] δῃσοϊτηθηΐ οἵ [6 τναττίουβ οὗ Ζθυϊυη 18 Βασα 22,034 

(ν. ") τ 2ο,2οο (ν. ") ὁ 17,200 (ν. ") -- 59,434 ἀραϊπϑί βο,θοὸ 
(125 0)), ς7,.40ο (Νὰ. 13.}), όο,Ξοο (Νὰ. 2657). 

ὝΪἿε Ζεῦυϊυπ᾽5 φεπε ΟὟ δΡΡεδιβ οἰεαυῖγ, 88 βἰδίεὰ δϑονς, ἰπ 
ὈΕΒ8} οὗ [ῃς νίενγ ζεπεγαιν με] 1μδὶ ἴΠῸ6 ψεηθδίοσυ 15 ἴμαὶ οὗ Βεη- 
Ἰαιαΐη, .]6ἀΐαεῖ ταδὺ Ὅς τερατάεὰ 85 ἴῃς εαυϊναϊεηΐ οὗ Α “δεῖ πιεη- 

οπδα ἱπ ἴῃς ἰἰΞῖ οὐ Βεηϊδιιΐ π᾿ Β 508 ἰῃ 81: ὅση. 461: Νὰ. λ65:---ἰ, 6., 
“Κπονῃ οὗ Οοά 8ὲ8 Ὀδεὴ ϑ8υρϑεϊτυϊεἀ ἰὨτουρὰ τοὶ ίουβ βογαρ ε8 
ἔοτ “Μδῃ οὗ Β88}᾽" (ο΄. ἕο βίπυϊαν σμδημεβ οὗ παπιεβ 35 85 1); 1πεπ 
ΤΙΩΔῪ Ὀε πῃ ρ δϑίβεὰ ἴῃς ργεβεῆςς οὗ ἴδε Βεη)δπιίηἶε πᾶτη65 «7 εγίρεοί, 
(νυν. 1“), Απαίδοιδ διὰ Αἰδρεο (ν. 3), Βεη)ανεῖ δπὰ Ἐλμᾶ (ν. 19), 

διὰ δηωρῤῥίηε διὰ ΗΠ μρῤῥίνε (ν. τυ. ἐ.). 

68. ὈΜΡΥ ΤΥ ἼΣΣΥΡ3 1)0 3] τεδὰ ἰπβίεδα (οτ ὕμρυ) Ὀκῦ πον ΤΟΝΥ ὙΠῸ ΤῊΌ27 22 
τεβίογεά ἔτοτῃ Οἡ. 46: (υ. 5.).---. »03] τεδὰ Ὑο (ν. 5.).--τ-ϑ. 1232 δὲ] 
τεδὰ γν (υ. 5.).--οτῦΡ. ΠΥΓ)}}] 88. ἃ ἰδίεγ φίοββ βῃοι]ὰ ὃς βιγυοῖς ουΐ 
(νυ. 5.).--10. κ;»νὉ] τεδαὰ ροββί δὶ Ὀνθτν, 80 8180 ἴῃ ν. ""ν, δηἃ βιγίκε ουΐ 
ἸΌΝ). ὝΜΙΝ (νυ. 4.). 
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12. Το βϑῃθδίορυ οὗ Ῥδ:.---ΤῊς ἢτθὶ ὑνο πᾶπιε8 ἴῃ 15 
νεΓβ6, δυμῤῥὲνε πὰ ΠΙμῤῥῖηι, ατὲ ἃ ἰαΐα δα ἀϊίοη ἰο με ῥγεοβάϊηρ 

βεοίίοῃ ἀετγίνεά ἔγοπι ση. 465: (τεβίογεὰ ἰεχί) Ν. 2ό3᾽, δηά δτὲ ἃ 
Ῥαγί οἵ [ῃ6 ῥγόοδθβδ ΟΥ̓ ΜΝ Πἰσἢ (μὲ ρβεπθδί συ ννᾶ5 τηδ 6 ον οσ ἔτοτι 
θείης Ζεδυϊυηίίε ἰο Βεη)απιπἰίε (υ. 5. οῃ νν. "."). ὙΤδὲ δῃαϊηρθ 
Βῃου]α Ὀὲ αν 5 ἰπ Νὰ. δπὰ ποὶ ἐρε 85 [που ρῇ ΡΙυγαὶ, βίποα (88 
δἀ]εοϊίνεβ ἄγε Ἡυρβαπιίς (ὉΠ) ἀπ ϑῃυρμαπιίῖε (Ὁ817)).--- 
Τῆς σοης οὐ αη, ἩΠπολέηι μὲς δος, ὁΗ6Ὲ} (υ. 1.) ὙΠ6 ἤπιε 
ἀουθι!εβθ ἀγοϑα ἔγοπλ 8 σοστυρί ἰεχὶ ἱπσουρῃ [π6 ἰηθαοηςα οἵ γέ, 
ν.". Ηπμσπῖηι ἈΡΡΘΔΙΒ 85 186 οὔδ βοὴ οἵ Πδῃ ἴῃ Οη. 465, αηὰ ἰῃ Νὰ. 

265 ἃ5 δήμμανι. Ἡπμδλῖρε ἃ5. ἃ ΒΘη Δ ΠλπἰΐῈ ᾶτηθ ἰῃ πε σοτταρί 

Ῥαββᾶρε 89:1, ῥσόῦδῦ]ν ΠεΙρθά ἴο σοττυρί [Π15 ρᾶβϑασε δῇεγ {μ6 

Ρτγεοθαϊης μδά Ῥδεῃ τηδάς ἃ Βεη͵δπιίηΐτε ρεπθδίορυ (υ. 5.).. Αἰ 6 

(ΠΝ), 4, 5εεπιβ νεσν ῬγΟΡΔΌΪΥ ἃ σογτυρίίοη οὗ ἴδ υτηθγαὶ ομῈ 
(ΠΝ), βίπος ἰο δα ὰ μὲ πυσθοῦ νγ88 ἃ ἑανουγίίε ργδοίΐςβ οὗ (86 

ΟἸΒγοπίοϊεγ, οὕ. νν.". 9. ᾽ οἱ αἷἱ., δῃα Ἰδοῖ οἵ ρεηθδίορίοδὶ σρδίογιαὶ 
5 ἃ βϑρεοΐδὶ γεάβϑοῃ ἴοσγ [88 ἀὐδιίοη Βεζα. 

12. ὈΡΠῚ ὉΡΦῚ] ἃτεὲ ἃ ἰδίεγ δαάϊίοη, ο΄ ὅπ. 465 Νὰ. λό» (υ. 5.).--- 

ΠΝ 2 ὈΦΨΠ ὋΡ 22] τεδὰ ὑτῖ ΚΙο. ΡῬΕΚΕ. Ἴπν 932 Ὁσπ 1 52, ΤῊΣ ϑοῆς οὔ 

Ῥαη Ημεπίηι κἰς σοη ὁπ οὐ ἴῃε Ὀα5ἷ58 οὗ στη. 465 δηὰ ὦ νῃϊςὮ τοδὰ .)2. 

ΤὨΐΚ βεεπ}9 ργείεγα!ς ἰο ἀπάϊης 1 μἰδάεη ἴῃ πκ (Βε.). Βδομεν τμϊπῖκ5 
ἫΡ 72, “ 50}8 οὗ [86 εἶϊγ,᾽" δυρβμεπιίϑεῖς ἔοσ 17 532, ἴο νι μῖς ἢ τὰς ΟΒτοη- 

ἧοϊες οδ)εςιεὰ Ὀεσαυβε οὗ {πε ἸάοΙδίγυ ργαςιϑεὰ Ὀγ {με Ὁ δηϊίοβ (Τὰ. 1839 

τσ ΕΚ. 1239), δῃὰ ςοϊῆρδγεβ ἴῃς Ταϊτυυάὶς υ8ὲ οὐ ἪΡ ἔογ "Ὅν. (Κοπιε); 

ἼΩΝ 2 Πᾶ58 ἃ βγη θα ἱπιροσὶ δηὰ 5 ἃ φίοββ ἴο Ὃ» 2} (ΖΑ. χνὶὶ. 

(.898), ΡΡ. 436-8). 

18. Το ρϑηθδίορυ οὗ Ναρβίαϊὶ, οἵ. ση. 46" “. Νὰ. 264 «..-- 
ΤῊΪ5 ᾿σίοί ρεηθδίορυ ἰ5 ἰΔ Κα ψογὰ ἴοσ ψοσὰ ἔγοπι απ. 465 “. ψ ἢ 

τῆς βἰῃρὶα οπιϊβϑίοη οὗ ἐμέσε Ὀεέογε σοης οὐ Βήμαΐ ψ Ἀϊ ἢ βἰοοά ἴῃ 
τῇς οτ φίπαὶ οἴδυβα νἢ τείεγεηςα ἴο ἴΠῈ βοὴβ8 οἵ Πδῃ 85 ψῈ}} 85 
ἴποβὲ οἵ ΝρΒίδιὶ. 

18. ὈῪΓ] 23 Μ58., Οἢ. 465: Νὰ. λό! νίϊβουΐ [ῃς βεοοηὰ ".---οὐ» Ὁ] 
βευεὴ μ58., 6. δηὰ Νυ. 2ό'9 Ὁ: ΦῚ, 

ὙΙΙ. 14.239. Μαμδββοῦβ δηὰ ἘΡδτγαίΐτα.---ΤῊς ΟὨΠτγοηΐϊοϊοσγ 
ξτουρϑ ἴῃ6 ἔννο 50Π5 οἵὗἨ [᾿βερὴ ἰορβϑίμεγ, ρίνίπρ (1) {πῈὸ βθῃθδίορσυ 
οἵ Μδῃδββεῇ (νυ. ".-.), (2) 1Π6 φεπεδίοξυ οἵ ἘΡἢγαίπι (νν. "9»-:), (3) 
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ἀπο ρ- ͵δοοϑ οἱ ΕΡἢγαίπι (ν. 39), (4) ἀνε! Ἰησ-ΡΙδοοβ οἵ Μδῃδ5- 
56} (ν. "). Τῇδ ρεπεδίοσυ οὗ Μδῃδβϑεῖ, ψ ἢ1|6 ποὶ πὶ πουΐ σοη- 
πεοίίοη πὶ τΠο86 ρίνεη ἰῃ 705. 173 “- Νυ. 26 5. 15 ργεβεηϊεα ἴῃ 
ααυϊίε δῃ ἱπάερεπάεηϊ ἔογπι. ΚΙ[εἰ (5 ΒΟΤ᾽ Κορι.) αϑογῖθεϑβ ἴξ ἴο 
8η. οἷάογ βδοῦτοθ. Τὸ ἴΠ6 β8Ππ|ὲ βουγοα 6 γῖνεβ νυν." (ἔοω “μα Ξαεν) -3 
οὗ ἴῃς φεπεδίορυ οἱ Ἐρῃγαίπι. ὙΒεγα 'β Ὡ0 σρᾶϑοη ἴο ἀουδί (δαὶ 

νυν. 3.9. ΒοΪοηρ ἴο [Π6 οτἱψίπαὶ σοιαρ ]διϊοη οὗ ἴῃ6 ΟὨἩγοηίοϊεσ, 

βίπος ἰξ σδῃ Βαγαϊγ Ὀὲ σοηίεπάερά (ἢ Βη.) [δδὲ [πΠ6 ΟΒγοηίοϊεσ 

ἄοεϑβ ποὶ ἀδβοσίθε [με ἀνε] ηρ-Ῥ᾽αςε5 εἰβονθοσγε ((. 4555: 555", εἴς.) 
ΤὨδ οοπίοηϊϑβ οἵ ἴμεϑε νεῖϑεβ τὰ ἀεγίνθα ἔγοπι [08. τόἉ “- 17}: 5., 

συ Ὡς ἢ σεγὲ τεντιεἢ Ὀγ πε ΟὨγοηίοϊοσ [ἐ ἀρρεᾶγβ ἰῃδὲ ἰηβίεδα 
οὗ γίηρ ἴο σῖνε 411 ἴῃς ἀνε! ρ- Ρααβ οὗ ἴμ656 ἵτο {γρεβ, (δς 
ντίἴοσ ἰηἰεηα 5 ἴο ἀεϑοσῖθε {μεὶγ σοι ίηεα ἰογτ ΟΥΥ ὈΥ ρἰνίπρ [ῃ6 

οἰτ65 ου [86 βϑουΐμοσῃ δηά οἡ {δε πογίβοσηῃ Ὀογάοσβ. δηφοΐεηι, Ὀ6- 

Ἰοηφίης ἴο ἘρΡΒγαΐπι, ἵμεη, ἀεῆηθϑ ἴῃς θουπάδγυ Ὀεΐνγθεη ἴμ6 ἴνο 

τῆῦδεβ8. Ῥοβϑβίδὶγ Αι γγαΐ, ψἤοϑα βἰΐε 8 ἀπκηονσι, ννᾶ5 ρίνεῃ ἔογ (86 
5ΔΠ16 ΡυΓΡΟβα. 

14-19. ΤΏο φοηθδίοου οὗ Μαπδββοῆ.---14, ΤΊις ςοης οἵ Μα- 
μα ε}}ῈἘ ὐπϊο, μὲς Αγανιαΐς σοπομδίμα δογε: ο᾿ι6 δογε Μαοἠὲν “)6 

{αίδμεν οΓ Οἰέ α4]. ὙῊΐβ βιαίεπιδηὶ ἰ8 ἰδεπεῖςαὶ τ ΟὩ. 4655 
ΦΦ. Μδςῆὶγ ἀρρθᾶγβ 85 ἴῃ εἰάδϑὲ βοὴ οἵ Μδῃδββθῇ δῃηὰ 85 με ἔδίμεγ 

οἱ Οἰϊεδά ἴῃ 705. 17'- " δηὰ Νὰ. 36ι, Ιῃ Οη. 50" [Πε δἰγίῃ οὗ 

Μδοῆὶγ δηὰ ]50 οἱ ἢΐ5 50}5 5 ρἰδσδά ἰπ Ἐργρί. ΤῊς ἀεϑοεηΐ Πογα 
δἰνεῃ ἔγοπὶ 8ῃ Αἰγανπμαὶς ςοπομδὶπε Ῥοϊπίβ ἴο ἃ ἀϊεγεηί βίογυ δῃηὰ 

ΔΙΟΒ6 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἔγοπι [πε οἷοϑε ἀϑϑοοίδιίοη δηὰ δάἀπιϊχίυγε οἵ (ῃ6 
Μδῃδββίίεβ εαϑὶ οἵ ἴμε Τογάδῃ υἷι (6 Ατατηθδηβ. [Ι͂ὴ 70. 5": 

Μδοῆὶγ τεργεϑεηῖβ ἃ (τε ἰῃ [βγδεὶ, εὐϊάθη!ν Μδηδβϑεῆ. Ης 
5 οδ θά της ζδίμεγ οἵ Ο!]οδὰ θεοδιβα [με οἰδη οὗ Μδοῆϊγ σοπαυεγεά 
ΟΠ Δά.---16. 4πώῶ4 Οἱ αἀ ἰοοξ α τυῖϊε τυβοτε πανὶ ᾿τῦας Μαΐασαῖ 
απὰ ἐδι6 παριὸ οἵ ̓ ὴξ οἰδίεῦ τας ΗΠ ανρηποί δολοι ἡ ἀπά ἰδι6 παρις οὐ μὲς 

δνοίμεν Ζοεϊοῤῥῥαά Ἐ). Μα' αοαΐ» τερτοϑθηῖβ [μ6 βῃ4}} Ατδπιθδῃ 
Κίηράοπι, ἀϊδίτίςς, οὐ Ῥβορὶδ βἰυδίθα εαβὶ οἵ ἴῃς 5εα οἵ (1116 6 ἤθᾶγ 
Μι. Ηεγγῆοη, μεῆσα εἰἴμεγ δα]οϊῃίης ἰῃ6 ἰειτίἰοσγ οὗ Μϑῃδββθῇ 
Ὧι. 3:4 705. 126 οἵ ἱποϊυάεα ἴῃ ἰξ 705. 145. Οὗ. 2 8. το" ψβογα 

1}ε Κίπρ οἵ Μαίδοδῃῃ ἰ8 Ὠἰγοά δραίηϑὲ Πανίὰ, δπὰ ὅπ. 22" 
σι βετε Μαίδοδῃ ἰῃα ἰτἶραὶ {ῖΠοῦ ἀρρεᾶσγβ 85 ἃ 80η οἱ Νάδοσ. 

Μδ΄δοδῃ ἴῃ νίΐε οἵ Οἰϊεδά τσεῆεοῖβ [86 βᾶπις μιἰϑβίοσγίςαὶ ςοἰγοιιπι- 
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βίδῃςο5 85 (ες Αγαπηθᾶῃ σοηῃοιθῖπο, ν. ". Ηαηρηοϊφολοίῖ; (Θἢ6 ψ᾿ἢο 
τεῖρῃ8) (ΩΓ) ἰ5 ἴο θὲ σοπιραγθά νὰ ΜΊςδΝ (ᾳαθοῃ) (Π298) 
186 να οἱ Νάμογ (Οῃ. 119), ἀῃὰ τεῆδοῖβ ρσορδοϊγ, ἢ Μαδοβδα, 
ἃ οἷοβε σοπηθοϊίοη ΜΙ ἴπῸ Αταπλεδηβ. ἽΝ Ά116 [μ6 ἤδπιθ ἤδγα ΤΔΥ 

θὲ {Π04] (ταν, ΡΝ. Ρ. 116), ἰξ υπάουδίεα!ν τνᾶ8 οὐ φῖπα!γ ἃ 
ἀϊνίπε 6. Ιῃ Νὰ. 265::: (Ρ) Ζείοῤημζκαά ἰ5 σίνεῃ 45 ἴῃ ἔουτίῃ 

πῃ ἀεβοεηὶ ἔγοπὶ Μδηῃδββθὴ ἰπσγουρῃ Μδςμῖσ, ΟἸ]εδά, ἀπά Ἡορμοσ. 

-10. 17. 45Δ4 Μαΐακαβ ἐ}6 τοΐϊε οὐ Οἡ δα ὧῈ δογε α 505 απὰ οαἰεά 
᾿ἷς παρ Ῥεγοσῖ; ἡ απὰ {86 παρις οὐ ̓ ἷς ὑγοίδεν τοας δμεγοσῖ ἴ; απάᾶ 
᾿μὲς δοῃς, σϊαηι απ Κοξεηι; απὰ {6 5δοη5 ο ὕϊανι, Βοάση: ἰδόδε αγὲ 

{λα 5οη5 οὐ Οἡδαά, οἰς.1. ὙΏεθε 5008 οὐ οἴδῃβ ἃγε οἰ μογνίϑθε δῃ- 
ὉΓεϊν ἀπ κηονημ. ΕῸΓ ἃ σεοσούστεηος οἱ {πε πᾶπλε ὕϊα» οἵ. 8", 
οὗ Κοξεηι 241. 7ου. 18:7 Νὰ. 315 [05. 12". ΕῸΓ ἔυγίθοῦ βοηβ οἵ 

ΟἸἰεδά σοππεοίθα στ [Β6 {ἴδε οἱ ΤυΔἢ 56εὲ 25:5..---18, 7εμΠοά 1]. 
--Αϑΐ ἐπον] ἴῃ 7058. 17" ἃ βοὴ οἵ Μδῃδββθῇ δηὰ ἰῃ 7. 6::- 15. "μι. κὲ [6 

[ιν οἱ ΟἹ άεοη.---)]αζα}}} ἰὰ ΝῸ. 265: 27: χ61:: [05. 17" οπε οὗ [86 
ἀδυρμίοτβ οἱ Ζεϊορῃῃδα.---19. 5 περιλάα'} ργορ Δ ]Υ οτὶρίη}}ν βιοοά 
8150 ἰῃ ν. "585,8 50ὴ οἱ Ηδιηγηοίεομείῃ: ἃ ϑοη οὗ Μδηδββθὴ 708. 17", 
8 50ὴ οἱ ΟἸ]εδά Νὰ. 265.---Α βήαπ [].--πθπἌρ᾿σονθη:} ἃ βοὴ οἵ Μδπδββθῃ 
705. 17", ἃ βοῃ οἱ Οἰϊεδά Ν. 265.--- Πσξ μὲ 1] ΟΠΡ9) Ροββίδὶγ σοσ- 
τεβροπάϑ ἰο Ηεϊεκ (ῃ ὉΠ) Νὰ. 265 705. 17, 4 Απἴανι ἡ (Ὁ) 
ἴο Νοδὰ (}}ὺ) ἀδυρμίεν οὗ Ζεϊορῃμδά Νὰ. ἀπά 705.-- Τῆς τσὶ ϊεῦ 

Βεγε [85 ποῖ οἰεατὶν αἰσιϊησυϊϑῃθα Ὀείνγεεη (Π6 οἶΔη5 οἱ εἀϑίεγῃ δηὰ 
ψεβίεγῃ Μδηδββϑεῃ. Ηἰβ βοῆδηπις αἰ βεγ5 σοηβι ἀθγαΪν ἔγομι ἴῃ οϑὲ 
οὗ 705. ἀηὰ Νὰ. (5ε6 Μαπδϑϑεὰ ἴῃ 28. 111.). 

14. Τῆς πᾶπις Αββγίεὶ (Ὁ κυ Φ), ταῖς βυρρεβίεὰ ΌὉγ 705. 17} Ν. 4651, 

ὍΒεγα Αϑγίεὶ ἀρρϑδῦβ διηοης [Πς 50ῃ8 οὗ Μδηδββεὴ οἵ Οἰϊεδά, ἰ5 ργοῦδ- 
ὈΪΥ ἃ αἰ τορταρὮΥ τιβίηρ ἔγοπι [με Το]]ονσίη ας τυτῦν ἜΦΗ δηὰ ἰβ ἴο θὲ βίγυοῖς 
ουῖ οἵ (δε ἰεχὶ (Μον., Βε., Ζοε., Οε., Καυ., Βη., Κὶ.).--1δ. ὙΒε ρῥγεβεηὶ 

ἴεχὲ ἼΠΡΟΥΣ ὉΠ ὈΦῸ ΠΟΡῸ ἸΏΠΝ ὈΦῚ ὈΛΡΦῸΥ Ὀοπῦ πῶν πρὸ ὍΣΟΥ γε 5 ἴῃς 
δο]ονίης: Απᾶ Μαρ)λιὴν ἰοοὶ α ιυἱΐε οὗΓὙἹ Ἡῤῥίηι απὰ δπμρῤῥίηε (ἰ.., 

οὗ ἴδεϑε Βεη δπιηἰίς ἔδια 65, οὐ. ν. 1) απᾶ τδ6 παπις ὁ μὲς οἱσίθν τας 
λα 4.6} απὰ ἐμὲ πανιδ οἵ ἔμμε ϑεοομα Ζεϊοῤημαά. Βαϊ δοοοτάϊης ἴο νν. 
16. 16. Μααοταΐ νὰϑ ἴῃε νε οὗ Μαομὴν δθὰ Η σηεριοϊδολιεινς ἈΪ5. 5ἰβῖεσ. 
Μον. ςπιδηρεὰ Ὑγπν ἰο τ δηὰ τεδὰ αμᾶ ἐπ πάρι οὐ ἐτ6 βγεὶ ας 
Μαίαεαλ απᾶ ἐπε πανιδ οἵ ἐδμια ξεςοπὰ Ζεϊορ,δαά. Βαϊ Ζεϊορηβαὰ ἴῃ Νὰ. 

465 471-17 363:-12 705. 173 15 ἃ τΏδῃη. ΤΏ οοπηεροίίοη οὗ ΜΙαολέν οὐ Ἀἷβ τυῖξα 
νὰ ΜΠ ωρῤῥίνι δὰ δλωμρῤῥίηε Ἰοοίκβ βίγδηψε αἰϑο. Εδεηςς ἴμεϑθα πογάβ 
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ἃτε Ὀεϊϊει τερδαγάθα 859 ἃ μ|088 ἔγομι ν. 12 οὕ 8ῃ οἰ σίπδὶ ροβι(ΐοη οἡ ἴδ 
τοδυρίῃ δηὰ ἴῃς ἰεχὶ ἔυγίμεγ εἰπεπάεὰ 85 ἔθ ϊονβ: ΠΌΨῚ πΟμ πρὸ ὙὉ2 
ΠΡΟΣ ΓΝ ὈΦῪ ΓΣῸΣ ἸΏΓΙΝ ὈΦῚ ΠΟΡῸ ῖ ἢ ἰγδηϑἰδιίοη ἀρονε (Βη., Κὶ.). 
Οἰεδὰ ἰ5 τεδὰ ἰηϑίεδὰ οὗ Μδοῆϊγ 85 ἴδε Βυβθδηὰ οἵ Μδδοδὴ Ὀεοδυβε ἴ86 

805 ρίνεη ἰῃ ν. 1] ἃγὸ Ἕδ ]οὰ ἴῃς βοη8 οὗ Οἰϊεδά, βεηςε ἰῃ ν. 5 Οἱϊεδά ἰβ ἴὸ 

Ῥε γεδὰ ἱπείςδὰ οἵ Μδςοβίγ. 

20-29. Το σοηθαΙΟ ΣΟΥ οὗ ἘΡδσαΐπι.---((ὕ. ἘΡΒγαΐπὶ σεπε- 
δίορυ, ἤοργ, 5001. ΧΙ]. [Οςἰ. τφο0] . 147.) ΜΝ ον πε (ΒΪ5 ϑεοιίοι 
8ἃ5 ἃ Ὑμοἷς, ἰὶ Ἔχ οἷ 15 1{||6 ἀδρεπάσπος ὑρὸρ ΟἿ᾽. βϑουζοεβ δπὰ 
5ῇονβ σοηβί ἀγα ]α σοτῃρ! Ἰςδίίοῃ οὗ τηδίεγια] οσ 5 νεσυ σοστυρί.--- 

20. 215. Τηΐϑβ [πὸ οἱ ἀδβοεπὶ ΔΟΓΌΡΕΥ οπάϊηρ ἴῃ ν. 3.95 τῇδ  οτίρὶ- 
ΒΑ Ϊγ μανε ἰοττηθα ἃ ρατί οἵ οῃε οὗ [οβῆυδ δηὰ ϑβυβεγεα (Πα ἱπίεγ- 

τυριίοῃ οἵ νν. "ν᾿ ἜἝΣον απὰ Εἰδ αὦ οαπηοὶ Βανα Ὀδεη [(5 ὅπ] 

τ ΘΙ ΕΓΒ ἰῃ (ῃΐ5 σοπηεδοίϊίοη, θεσδυβα (με σοηίεχί τερᾶγάβ {Ποτὴ ἃ5 

ἱπητηθαϊδίε 50η8 δπὰ ηοὶ ἰδίοσ ἀθββδοοπάδη(β οἱ ἘΡῃγσγαΐπι. Βαυΐ τβαδί- 
Ἔνεσ ἴῃς ἀεβίρῃ οἵἉ [Πΐ5 ᾿ἴπε οἵ ἀεβοεηί, ᾿ξ μα 5 Ὀθεη οοπῃϑίγυοίοα ουΐ 
οἱ ἃ ᾿ἰδὶ οὗ ϑοῃ5 οἵ ἘΡἈγαίτη βίγηῖϊαγ ἴο (Πδΐ ἰῃ Ν. 265 “-. ὙΠ656 
ΤΆΔΥ ΟΥ̓ ΙΠ4}ῚΥ ᾶνα Ποτηρ εἰθα ἴΠ6 5ἰδίεπηεηΐ, 4πῶ ἐδ σοης οὗ 

Ἐρβναῖνι. ὙΠ6θα 8008 ψετς δυο (ΠῚ), Βεομοῦ (Ὡ92), 
μετα Βεγοά (ἸᾺ2), Τῆδη (ΠῚ), μετα Ταμαι; (ΠΠ), ἂπὰ 8]5ὸ 

Ἕτδη (3) βοπ οἵ ϑμυιμεῖδῃ (ο΄. Ταδάδη ΓἼ}Ὁ ν."). ὙΠ6 
ὕνο πᾶπΊε8 'Εζορ σπὰ Εἰδ αὦ, ν." (ἴῃς Ἰαϊίοσ οσοδβίοηίηρς Εἰδ' σα 
ν. 39). βϑέῖῃ οἡ ἴῃ οἴεσ βαηά ἴο ἤανε Ὀεϊοηροά ἴο 16 δγγαίϊνε 
νὴ ΜΟΙ ἰ5 εητίγεὶν ἱπάδρεπάδηϊ οἵ (Π6 πιαίογία] οὗ Νὰ. Ζαδαά 
(27) ν."" την θεὲ ἀεγίνεα ἔτοτῃ σπμ Βεγεά (ἸΛὩ). (Οπ ψβεῖμεῦ 
Βεοδοῦ οὐ Βεγεά Ῥεϊοηρεά ἰο [ῃ6 Θαγ]ϊεβί 115 οἱ ἘΡ γα ηλ 5. 50η8, 
ν. ορξ ατῖ. ς., 81ς0 ΕΒὶ. ςοἱ. 1320).---21"-24, Αἰ 5ίογυ Ἔχρίαἰῃ- 
ἴῃς ἴῃ6 ἤᾶγηθ οἱ Βεργί αἢ, ἴμ6 ἔουπάεῦ ῥγοῦδοὶν οἱ Βείμ-ογοη 
Δηἃ Ροβϑίθ!γ ἃ τερυϊεὰ δηςεβίοσς οὗ [οβῃυδ.--- ἀπ ἐδ6 πιθη οΥΓ Οαδ 
αὐἶο ἰυεγε παίένες ἐπ ἰδ6 ἰαπά εἰσιυ {{|651} .ε., ᾿ἘΖΕΥ διὰ Εἰε αά, 
δεοαμδε ἐμόν σαρς ἀσιυπ ἰ9 ἰαΐε ατυαγ ἐμοὶγ οαμῖς. ΤῊϊΐβ5 ραίϊτί- 

ΔΙῸΒΔ] 5ί(οσύ 58 ἀϊβῆςυξ οὗ ἐχρίδπαίίοθ. [π (86 Ἰρῃϊ οὗ (Π6 βίουγ 

οἵ {δε βοΐουπι ἰῃ Ἐφγρί, (μἷ5 ταὶά, ἱξ ΌῪ ἱπηπηθαϊαία ϑοη5 οἱ Ἐρἢ- 
ταῖτη, πηυβὲ ἤν Ὀδεὴ τηδάς ἔγοπι Ἐρυρί, ἱπ ϑρίϊε οἵ [6 εχ- 

Ὀγεβδίοῃ κ"ξὸ ἀον" (7). ΤΗΐβ 85 (6 εχρίδηδίίοη οἵ (Π6 
ΘΔΙ ΪΟΓ σομμτηθηίδίοσβ, ΜῈΏΟ τεσαγά θὰ ΕΡἢγαϊπι δηα ἢἷ5 οἢ ]ἄσθη 85 

εἰβίοσίοδὶ ρεσβϑοῆβ. Βαυΐ {πε 156 οἵ Ἴη", “ρὸ ἀονπ,᾽" Ροϊη(β δἰπιοβὶ 
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ΤΟΠΟΙ υβίνεϊ Υ ἴο ἃ ἴογαυ ἔγοπι Μί. Ἐρῃγαίπη ἱπίο {με ῃ]δὶπ58 οἵ 
ῬΗΠΙβια, δὰ {ηἷ5. {π|6 πατταῖῖνα ἰβ ργοῦδοὶνγ ἃ τεπιϊπίβοεμος οὗ 

Βογῆθ βυοἢ ἐνεηΐ (Βε., Κὶ.). Ὑνο ἘΡὨγαϊπιϊτς ἔδηλ 165, ̓“Εζεν δἀηὰ 

Εἰέαἀ, ρτοῦ  Ὀ]ν ψεγε ἀδϑίγογοά ἱπ βυςῖ ἃ σαϊά, δῃὰ {πε οτὶρὶ παὶ 
ἘΡΆἨγαΐπι, εὐλο τιοιγησά νειαην ἀἄαγ5, ν᾽85 ἴδε {δὲ οσ {86 ἢ1}}] σουπίσγ. 

Οὔ. Ἐδοβεὶ πϑερίῃρ ἰῃ 76. 31:5... ΟΥ̓ 18 παγταῖϊνε πᾶν δ δῃΓΓεὶν 
ἱτηδρίπδγυ, ἃ ρυγεὶν εἰγτοϊορίςδὶ Ἰεσεπά ἰο ἐχρ δίῃ ἰμε ἘΡἈγαϊ πῆς 
ζδυλν πᾶτηθ Βεγί αὐ; (ΠΝ 85 ἰπουρῃ ἀοτίνοά ἔγοτυ ΠΡ “ἴῃ 
εν]. (Οη (858 παιταῖϊνε ο΄. Εν. Η ἰδέ. 1. Ρ. 38ο; ϑάγςε, Ῥαϊ. 

Ραϊ. Ρ. 202; ε. Ῥγοῖ. ρ. 2τ4; ΕΒὶ. Βεγ }.)---Βεγί α᾿"} ἃ 1.- 
νἱ τς] πᾶπια 23'5, 8150 {μδὶ οὗ ἃ βοὴ οὗ Αϑῇεγ νν. " ". σῃ. 46: 

Νυ. 26“, δηά ἰπ (δε 115ὲ οἵ (πε ἀδβοεπάδηϊβ οἵ Βεη)δπιίη 8:5. ν., 

566 ἔχθεα οἡ νν."" ..--294, Απά ἢἷς ἀαμρίεν τὐας δ ε᾽εγαῖ ἡ 
απά τὔς δμὴ! Βεί-ἠογορς ἐπι6 ἰοιυεν απὰ ἐπ μρ εν, απάὰ ὕϑεξεη- 
δἰσεγαῖ 17]. ΤῊΪΒ γεγβα ἴῃ [15 ργεβθηΐ [ογπὶ 5 βυβρίοΐουβ θδοδυδβα 

εἰβονῃεσε ἰῃ ἴΠ6ὲ ΟἿ᾽. ἴῃς [οὐπάογβ οἵἨ οἰτἰεβ ἄγ πθη.-- -Βεί- 

μογομ]. ΟἿ. 65 ὧν)͵-- -- γοη- 56 ὁγα 8} ἃ5 ἃ Η]δοα ἰβ. βῃτγοὶν ὑ- 

ἰἀεπιϊβεα δπα οἰ βεγνγῖβα ἀηκηον.---2ῷῳ6. 4πώῶ Κεῤῥαξ ἵ μὲς 505 
αμπά Κεσμερὴ 17]. ὙὨΣ ῥγοβεηΐ ἰεχὶ οἱ ν." βυρρεδβίβ. ᾿67 δορ ἰηβίεδαά 
οὗ μὲς δοη. Ῥεγθδρβ αἴϊεγ Κόσμερῆ, “Ὧ15 5οη᾽) βῃουά αἰ5ὸ θὲ 
βιρρ!οὰ (Κἰ.).-Αηὦ Τεῖαζ 1] (Π5) δὰ δρὈτγονίαἰΐίοῃ ῥσοῦδθὶν 

οἵ ϑμυιμεῖδῃ (ΠΟ) ν. ".--Ταζαη)]. ΟΥ̓ Ταμαιᾷ ν. ".---ῶ26. 
1α᾽ ΔαἩ) (πὴ ΡτΟΡΔΡΙν ἔγομι 1} νι 2 ῥργεῆχεα 5εὰ νυ. "5: 5), 
εἰβθνθεγα ἃ 1,ονϊτ6 πᾶπια 237 “- 26".- Αηεπέμ] ἀπὰ ΕἸ σκανια 
ἃγῈ ἰάθη ἔγοτῃ Να. 1|9, ΒΈγα (86 Ἰαίίεσ ἴἢε δοὴ οἱ (Βε ἴοστηεῦ 

ἰ5 ἴ6 “Βεδά᾽ οἱ Ἐρῆἢγαίπι, θὰϊ ΟὨΪΥ ποτα 15 Νῖμη (ν. ") τῆς 
[Δἴ Πὲγ οἵ Τοβῆυα Ὀγουρῃξ ἰπῖο σοπηθοιίίΐοη ἱ ἐπ 6π|.---27. ΤῊΪ5 

5 ἴῃς ΟὨΪΥ σεοογά οἱ 7οβιδ᾽β ᾿ἰἰπε οἱ ἀεϑοεηξ δηα [15 ἰαΐθ δηὰ 
Διξβοἰαὶ ομαγαςσίαγ γανβα}5 ἰίβε! ἢ δἱ οῃςα.---Ν 0] (712) δἰβθύνβθγα 

ἴπ ΟΥ. Νω» (1)2).--28.. ΑἜ ὑπεξ ἀδβοτιριίοη οἵ ἴπ6 Ῥοβϑθββίοῃϑ 
οὗ ἘΡμγδαίηχγ τπγουρῃ (ΒῈ τηθηϊίοη οὗ (δε βουΐπεγη ὈουηάδγΥ 
Βεί)ιεὶ, ταοά. Βεέη, ἴδῃ τι }}]65 ποῖ οἱ 76γυβαεπι, (ἢ6 δαβίοσγῃ 
Ναΐαγαρ (705. τό: Ναίδγδῃ) ρίδοθά ὃν 17δγοσηα δῃηὰ Ἐπυϑερίυβ 
ψ  η ἄνα π11}165 οὗ Τεγίςμο, ποῖ ἰἀεπεῖβεά (Βη., θυϊ 566 ΕΔ 1.), 
1η6 ψεαβίοσῃ Οοζεῦ, ἀπὰ εν ἀθητγ τ[ΠῈ πογίμοτῃη δἠσελόηι ἀπο 186 

ἀηκηονῃ “4γγαλ οἵ ᾿Α42:α]!.---29. ἘουΓ ῥγϊποὶραὶ ἀπ ψψε]]- κῆπον 
ἴοννῃβ οἵ Μδμδϑϑεῖ ἃγε ἢεγεὲ δηυμηεγαίθα, θερίπηΐηρ ἢ Βοίλ- 



ψαι. 80-40.] ΟΘΕΝΕΑΙΌΟΥ ΟΕ ΑΞΞΗΕΚ τος 

δἤσαη, ταοᾶ. Βεϊδᾶη, ου ἴΠε εαϑὶ ἰῃ ἴπ6 [ογάδῃ νδ]]ου, δῃα ραβϑίην 
νεβιναγὰ ἰμχουρἢ {με ῥἰδίη οἱ Ἐβάγδεϊίοη, ψετε Ταΐαπαεΐρ ταοά. 
Ταίΐαππαξ, ἀπὰ Μοερίάο ταοὰ. εἰ-],]]25. (Βαεα.. Ρ. 224), τὲ 
Ἰοςδίεά, ἰο 2ογ τχοά. Ταπίμγα οἡ ἴμε σοδϑί. (Οὔ. 705. 17. 7. 17. 

- ἼΒε θεὲ ἵνο νεῦγϑθ8 ἰῃ σοηίδηΐβ ἅΓῈ ἈρτΘΘΔΌΪῈ ἴο 705. 164 “- 17! δ' 

Βυϊΐ ποὶ ἰῃ ἔοτπῃ, δηὰ Βδησα ᾶἅγὲ εἰἴ Ποῦ ἃ σοπιηροδβί[ἴοη οἵ [με (ῃγου- 

ἰο]θῦ οὐ ἔγοτῃ (86 βουγες οἵ ἴπε ψεηβαίορίεβ σίνεη ἀθονε. 

24. 265. Ηορῃ (οῥ. εἶ.) τεβίογεϑ ἃ5 ἔο]]ονθ: ΓΛ ΓΝ 2 ὝΦΝ ΝΥῚ 
ΟΠ ὈΤῸΡ ΓΝῚ ΤΟ Ω ΓΝῚ ΠΡΠΌΣ Ἰγσ, ΕΗ76 ἐξ τας ἐπαὶ δῖε Βειμ-κοτον 

με ἰοιυεγ απᾶὰ ἐμ6 ὠῤῥὲν απὰ ἱἼγμογες (ο΄. Τἰπιη δίῃ -ἢσγεβ 10. 25) απά 
Ἡερῤλμεν (7οβ. 121).---ῶἃδ. η΄] ἴδῃ Μ55. Ἱ 2.---ῶδ. 750} ΤΏΔΩΥ Μ858. 

δηὰ εὐϊοηβ (πεϊυάδίης ἴῃς Βοπιθεγς Β 016) }}.---29. .2.) Ἴ)».] ὦ 
καὶ Βαλααδ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ζ΄. 705. 17.} ΠΏΣ. ὈΡΌΣΝ.. 

80-40. ΤῊΣ φαοπθδίορυ οὗ Αβδοσ.-- -80. 831. πῶ {δε ϑοης οὗ 
Αϑτλεν, σἱριπαλι ἀπά "δἤυα} απὰ υἱειυὶ απὰ Βεγΐαι απὰ ϑεγαᾷ, 

ἐπεῖν σἱδίεγ, απᾶ ἰδ6 5οης οὐ Βεγΐ α᾿;, Ηοδεν απὰ Μαϊολη 61]. ΤᾺΪ5 
βἰδίεπιεηΐ ἰ8 ἰάἀδηιϊίοαὶ νὴ ἢ πη. 46'. Ιπ Νυ. 264 τ- 7|5ῆνδῃ 

(ΠἸ2)ν) 85 νδηϊίης; δηά πεῆοε {|5νδῇῃ (Π292») δπὰ 7|5νὶ (12) 

τεργεϑεηΐ ἴμ6 βϑαπῆα οἶδη, ἴῃ αἰ ἰοστάρην ἰγεδαυ ἀρρεατίηρ ἴῃ 

Οπ. [πῃ 7ἱἰπιμδῃ (25) ὁπὲ πιᾶῪ 566 ἃ ἴογπι οἵ ]7ϑπιὶπ (7.25) 
τίσῃς Βδπά, ἐ.6., ἃ βδουίπογῃ οἶδη. Τηε ἀρρεάγδηςε οἱ Βεγδῃ 85 ἃ 

οἶδῃ οἵ ΕρΡμγαὶπὶ δηὰ ἃ ἰδιγ οἱ Βεπ)δπιίη (σ΄. ν. 5) μᾶ5 Ὀδϑῃ 
Δ]]ερεὰ ἴο ἱπάϊςαιε (μαΐ [Π6 {δὲ οὗ Αϑῇδσ οὔ βία ν σαπηα ἔγογα ἴῃ 6 
τερίοη οἱ Μι. Ἐρῃγαὶϊπιὶ δηα ννὰ8 δῃ οβϑβῃοοὶ οὗ {πε εαὐὶγν Ηδεῦγενθ 
σΠο 561 |δἀ (μετα (ϑίευεσγηαρεὶ, Εἰμιυαμά. 15. διἄηημσ, Ὁ. 31). 

Ῥοββίθ!γ ἴμεῃ ἃ σοηηδοίίοη πιρῃΐ θὲ Τουπά Ὀεΐνεεη Τ᾿ τπ8 ἢ ἀπά 
Βεη͵απηῖῃ. Πεδον απὰ Μαϊο δ᾽ εἰ ἀτε οἵ εβρϑςΐαὶ ἰπίεγεδί θδσδιιβα 
186 56ϑῖ ἰἀεη(ς8] ἢ [ῃ6 ΗΔΡΙΓ ἀπά Μδ]οΒῖε] πιεπιϊοπϑά ἰῃ [Π 6 

Αἰλδᾶγηδ ἰδυ]εἰ5 (81. ΧΙ. [1892] Ρ. 120, Ηοπι. 4 Ε12Τ΄. Ρ. 233). 
Α Θςοππροίίοῃ 8150 πᾶν Ὀε 5εεὴ θείνψθεη Ποδεγ ἀηὰ Ηδεῦογ (Π6 
Κεηΐϊΐϊε (Τὰ. 4.) (υ. Ηερεγ ἘΒῖ.).- ΤῊ ζαίμεν οΓ Βίγφα!}}} ἃ 
ΒΌΡΡΙοπλεπίδσυ οἰδυβα ποὶ ἰη ἢ. δβέγχαϊ ἴα ργοθδὶν ἴμ6 βδπια 
οὗ ἃ ἴον, ποί ἰἀεπεβοά (ΝῊ Ρὑγοῦ. ΝΣ “οἰνε-νν 611). 

--32-34. 4ηπὰ Ηεδεν δεραὶ 7αῤἤίο! ἵ απὰ 5μονιον (Ὁ) απά Ἡοίμαηι 
(Ὁ) αμῷ δμιία ἡ ἐμοὶν εἰδίεγ. Απά {Π|6 σοης οὔ 7αρλίει ἵ, Ῥαδαεῖ; ἢ 
απ Βίριμα! Τ απὰ ᾿ΑΞμυαίϊ 1. Απά [μ|6 τοῆς οὗ 5} ηιοῦ Μὲς 
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δγοίμεγ Κοπραᾷβ  απὰ Πωυδίαθ Τ ἀπά Αγαρ:). ϑδ΄ξηεεν πὰ 
δΆοΡΙΟΥ, ν. "3, τὸ ἰάεηιςαὶ, τ [ἢ ῥργείεγεησε ἴοσ ἴῃς ἰοστηεσ (Βη., 

ΚΙ.). ΑΔ φΘοππροϊίοῃ Ρεΐνεεῃ Η μόδαξ (ΤΠ) δῃὰ Ηοῦδῦρ (32Π) 
7. 4" (σ΄. Ηεδεν ν.") μδ5 Ὀβϑὴ βθεη.---'5ὅ, 4,ἃ ἐδε ςοηιϑξ οἵ Η εἰεηι 
λὲς ὑγοίδεν Ζοῤπαΐ, Ὁ απὰ ὕἱνιια Ὁ απὰ 5 Κεϊεοῖς Ὁ απὰ ᾿Απιαὶ 1]. 
Ἡ εἰθνε ἰ5 ἀπαουθίθαϊν [Βὲ 58π|6 85 Ἡοίκαηι ἴῃ ν. 3, Ὀυϊ ΜΒΙΟΝ 15 

οοττεοῖ οδηποῖ ΡῈ ἀείεγμηίηεα,. ΚΊ. ῥγεΐεγβ ἰμδ Ἰδίίεσ.- --ὅ6, 837. 
Απὰ {διε δοης οὐ Ζορδα 5ὅμα}ι 7 απὰ Ηανπορλμεν Ἰ ασπὰ δ) αἱ απὰ 
Βενἐ Ὶ απὰ ἱνιγαλ Ἷ, Βεδ εν απὰ Η οὐ ἵ απ δἠμαηρναῖ απὰ δ) σκαῖ 
1 απ σώπγαη απὰ Βε'ἐγα].---Ξ8, Απά {}ι6 5055 οΥ 7εἰδεν, 7εῤημηηεὶ, 
απὰ Ρέδσρα Τ απά Αγα 1]. «εἰμεν ἰβ5 οἰεαυὶν ἴΠῈ βᾶπιε 85 ὕώάγαπ 
ν. "5ι.:-39. Α4πώῶ {μὲ σοης οὐ ̓σ]]α, Αγαξ, ΗΙσππϑ εἶ απὰ Κἰςία]. ᾿σηα 
βίδη 45 οἰδαυὶν Ὁ σοττυρίίοη ἴογ οπα οὗ 88 ῥῬγενίουϑὶυ τηεητοηθα 

5015, θαΐϊ ψΠΟΝ οπα ἰΐ 15 ἱπῃροβϑίθ]ε ἴο ἀδίθγμηπμθ. Α5 ἰβ 5δέῃ 
ἔγοπι ἴμ6 ἀδρρογβ ἀῦονθ, ἔυ}}γ οπς-ἰἰγά οὗ {π6 παπγεβ οἵ ἴπθ ἀ6- 
βοεηάδηϊβ οἱ Αϑβδγ ὁσσιῦ ΟἿ Βεγε, δηὰ [δε σεπιαίηίηρ ἰὨϊγά, 
οτἰ την νν. ": “-, ἀο ποῖ οσοὺΓ εἰβενθεγε ἴῃ σοπηθοιίοη ψῖτ Αββογ. 

ΤΗῈ ὩδπιῈ8 ἅττα ποῖ αἰβίίμοι ΠΥ ρεγϑομδὶ, δηἃ πιᾶην οὗ μοὶ υἢ- 

ἀουδίςα!γ στοργεβεηΐ ρἴδοεβ ἃ5 Μ)6Ὲ}} ἃ5 [Ὧ11}}165 (υ΄. Βοζεσγ ν. "1 ἃ 

Ἐδυδοηϊϊς ἴονῃ Ὀΐ. 4", 5 υ 4] ν.", δῃαὰ δλήσλμα ν." “αἰ 584 15}8, 
ἴῃς πδηηεβ οὗ αἰδίτιςίβ 1 5. 137 95. υὑμδγαπ ν. 53 15 [ῃ6 πᾶπ)6 οἵ 

ἃ Ηοτίίε εἶδη, ση. 363, ἀπά Αγαΐ ν." οἱ ἃ δυλῖγ οὗ ἴμε τεΐυστηι ΕΖ. 

25, ὙΠΕΒ6 ΠΔΓΊ68 45 ἃ ΨΠΟΪς, (ΠΕ, ἃτα δηςίεηΐ, εἰ ΠΕ Γ ργεβεσγνθα ἴῃ 

Αϑῃοσγίίς ἰδ πΉ]} 165 οἵ (με {πιὸ οἵ {με ΟΒγοηίοϊεσ οὐ ἰδ κθη ἴσογῃ βοὴ 
δῃηείεηϊ τεσοσγά δρουΐ 186 Αϑῃογίεβ (σγαγ, ΡΝ. Ρρ. 239 7.)).- 

40. Οη ἀετγίναιίοη οὗ [π6868 ἰδ βιϊς5 φῇ. ν. ".---2ό,οοΟ]. Ασοογάϊησ 

ἴο Νὰ. 14. Α5Πὲσ διμηθεγεά 41,ςοὸ τηδῃ 8πα δοοογαάϊηρ ἴο Νὰ. 2641 

53,,Ὁηο. ΤΕ σεηβυβ ΠΕΙῸ, Βογανεσ, 8 ον θην σοπῆπεοα ἴἰο {86 

εἶδῃ οἱ Ηερεσγ. 

84. Ιῃ ῥἷδος οὗ 'πν τἱτ Το] ονίης 1 τεδὰ ᾿πν ἀὲς δγοίμον, ς΄. ν. 5 
(Βη., ΚΙ.).-- 2 πν}} Οτ. λΣ).---Ἴ3}} Οτ. Πδγ).---8δ. ΙἸπϑιεβὰ οὗ 132) 
τεδὰ .)21, 88 ἴμε σοηίεχὶ ἀεπιδηά5.---837. 7γ.»} ὑνὸ μΜ85. Ἴζογ, ὦ Ιεθερ, 

ζ΄. ν. 3.--40. Ὁ5.0γ12} ρδγῖί. οὗ ὙἼ2 ΟὨΪΥ ἴῃ πε τυτιτἰηρβ οὗ (πε ΟὨτγοηϊοϊογ, 
ζ΄. 953 τό. Νε. 5" (]. τ6). 

ὙΠ. Τῆθ ρϑηθαίοου οὗ Βοηϊατιη.---(. Ηορς, υοκ. ΧΙ. 
Οεῖ. 1893, ΡΡ. 102 7.) ὙΤΠδ σομάϊἴοη5 Ποτὲ τεβεοϊθα ἀγα οἰ θα] 



ὙΠῚ. 1-48. ΘΕΝΕΑΙΟΟΥ ΟΕ ΒΕΝΊΑΜΙΝ 15] 

Ροβί-εχι]ῖς, ἃ8 ἀρρεᾶγβ ἔογ ἴῃε [Ὁ] οννίπς γεαϑοηβ: (α) ΤὨΟ ῥ͵δοςβ 

οὗ τεβίἀεηςε, μοὶ τηδπιϊοηΐηρ [6 ϑα] 6 πη), ἃγα ἰονΠ5 τοουγγίης ἰπ 

ἴῃς ροϑβί-εχῖ!ς Ὠἰβίογγ---Οἴρεα (ν."), τ΄. ἘΖι. 25; 1,οὐ δηά Οποὸ 

(ν.5), οἱ. ἘΖτ. 25; Οἴδεου (ν.""), ᾧ'. Να. γ5". (δ) Μϑὴγ οἱ {ῃ8 
πᾶπλε5 ὈεΙοῃς 8150 ἴο ἐμαὶ ρετίοά, νἱΖ. : Μεεθμίανι, ΗΠ απαη, ᾿Εἰαρι, 

Ἡαπαρΐαλι, ᾿Α»ἰλοίέανς (Απαῖ Βοι}), ο΄. ΝΙ6. το"ϑ- νι: 19. 49. 5. Ὁ... (0) 
ΤᾺε οοἰποίάδησε Ὀαΐννθεη [ἢ γεϑίἀεηςα ἰῃ ογ ςοπηθοιίίοη ἢ ΜΟΔῸ 
(ν.") ἀμά {Π6 πᾶπιε Ῥδῇδί-τλοδῦ σαργεβεη πρὶ Δῃ ἱπιροτίδηϊ [αν 

δου ἴῃς ροϑβί- Ἔχις 7ενν5 (ΕΖ. 25 84, εἰς.). (ΒΕ. ςοη͵]εοσίιγεβ 

[δαὶ {π6 ὈἰΓῊ οἱ [15 ῬαΒδίἢ-πχοαῦ, ““Ῥχίποε οἱ Μοβδθ,᾽ 5 τείειτεὰ 

ἴο ἰῃ ν.")} (4) ΤὮε Βεηῃ)απιυηἰε5 ῃδα ἃ σοπϑβίἀθγαθ!ε ρασὶ ἰπ (μὲ 
Ροβί-εχὶἶς σοπιπλη  Ὑ δος ΜΙ ἴμς ΟΠ] ἄτθη οὗ ΤυἀΔ}} ἀπά ἴῃς 
εν 68. 

1-δ. ΤΙ 80:8 οὗ Βϑη)απιίη.--- πῶ Βεηπ)αρεῖ δέραὶ Βεϊαὶ κἰς 
ἤγδι ϑογη, Αςλιδεὶ ἐι6 δξεοοπά απὰ Αμαγαΐ 7 ἰμ6 ἐπίγά απὰ Νομβα ἡ 
{.6 γοιγιλ απὰ Καῤρλα {6 ΠΓ1. Απά ἰδλι6 σοης οὐ Βεϊαὶ τυεγε Αἀὐδαν 
απὰ Οεγα απὰ Αδὶμμά απὰ Αδίεμμαὶ απὰ Ναί αναη απά Αμοαΐρ ἡ 
απὦ Οεγα απὰ 5μεῤϊμεῤηαη { απὰ ΠμγαΡ.)]. ΤῊΪ5 [1βὲ οὗ 50η5 δῃηὰ 

ξίδῃ ἀ5οη8 οἱ Βεη͵απλίη 15 ἃ ἀενεϊορπηεηὶ οἵ [Πε οὐ σ'ΠΔ] 115ὲ οὗ θη. 
465 ψῇεσγα (ἢ6 80η5 οὗ Βεη)απηῖη, ἱπ ἰῃς τεβίογεὰ ἰεχὶ (Βδ!]}. 

5ΒΟΤ.), Ἀρρϑᾶσ 85 ἴξσγϑα βείβ οἵ {πἱρ]εἰ5: Βεία', Βεοΐεν, Αςλδοὶ; Οεγα, 
Ναΐαπιαη, Αμένανι; δέμῤκανι, ΗΠ μρῤλαηι, απὰ Ατά. ὙὮδβα ἀρρϑᾶγ 

430 ἰῃ Νιι. 2ό52::9. τ [ῃς ναγίδιίομ (μὲ ΒΘΟΠΟΓ ἀπὰ σεΐᾶ ἃτὲ 

Ιδοκίηρ, ῬγοῦδΌ]ν {Πγου ἢ δῃ Εἴτοσ οἱ ἰγδηβογρείοη ((μ6 ζΟγΠΊΘΓ 

ῬΕΓΠαΡ5 πανίηρ ἰουπὰ ἃ ρΪδοε ἀπιοης ἴῃς 50η8 οἵ Ἐρῃγαϊπὶ Νὰ. 
265), δηὰ παῖ ΝΝαίαριαν; δῃὰ Αγά τὲ βυρογάϊπδίθα ἃ5 βοῃβ οἱ 
Βεϊα'. (Ἰὰ Οη. 465: (ἦ ποὶ οη]γ ἰ8 ΝΝαἱανιαη ἴῃ βοῃ οἵ Βεία' Ὀαϊ 
αἶβο σεγα, ΑΙ κέγαγι, δ ηαηι, πὰ Πρ ἤαπι; ἀπαὰ Αγά Ὀδσοπηοβ ἴμς 

80 οἱ Οεγα.) Ὑτδαϊίοη ἰμεη Ηποϊυδίοα Ὀεοΐννθεη αϑϑίρηιίην ηἷπα 
80Π8 ἱτηπηεα!αἰεἶγ ἰο Βεη͵δηλη οσ ἃ ρογίίοῃ οἵ {μθπὶ τηβαϊδίοὶν 
τὰγουὰ Βεϊα'. Ἑχατηϊηίηρ πονν {πα μδπλθϑ ἴῃ οὐ ἰοχί, 1 τνε ογαΐὶ 
Αὐϊμμά ἀπὰ Αὐἱσμμαὶ (1ο θ6 σοηβίἀοτγεὰ μεῖον) μὲ Βπὰ ἰπδὲ ἰῃς 
οἴμοτβ ἃγα Δρρδγεῃ]ν 5 ΠΡ (μοϑὲ οἱ (ΠῈ υπάετϊγίηρ |ἰϑὶ οἱ Οσῃ. 
εἰνεη, σι βετε ποῖ ἰἀεητίςαὶ, πῃ οογτυρίθα ἔογτηβ δηὰ ΜΠ τεραοιἰοη. 

Βεοβογ (Ὧ25), ΒΟ ἢ ϑθεπηβ ἴο 6 δπιίγεὶν Ἰδοκίηρ, [165 ῃἰ θη ἴῃ 
βυσιιδογ (22); Αμαγαΐ (ΠΤ) δῃά Αβοαΐ (ΤΣ) ἀγὲ ἰσδη- 
βου ρεθ᾽ ναγίδιίοηβ οἱ Απίγαηῃ (Ὁ ΠΝ); Νομαΐ, (ΠῚ) δηὰ 
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Καῤμα (ΝΒ) δὲ {ἰκοννῖϑε ῬσόρθΌΥ νατίαιίοπβ οἱ Να διδῃ 
(12...) ἀῃὰ ὅετγα (32); 4 ἀάἀαν (ἽΝ) οἱ Ατά (8) δῃὰ Σἤωγαπε 
(ὉΠ) οἱ Ηυρδαπὶ (Ὡ51Π) (Ηορῃ, οὐ. οἶδ). ϑίμος Νομβα δπὰ 
Καρῤῆα τὲ Ὀεΐνεεη Αἰ έγαηι ἀπὰ Αγ, δἤμρμαηι πὰ Ηρα, 
δἴϊεγ ἴδε ογάδγ ἰῇ Νὰ., ἢᾶνε Ὀδθεη, ψ ἢ 1655 ργουδὈ]γ, ἐουπὰ ἰῃ 

(επὶ (Κε., Ζοε., Βπ.). ἴῃ τερᾶγὰ ἴο Αὐίψμά δηὰ Αδὶεμα', νοι 
ἴο ον Οεγα ἴῃ νν." 4, ἴἢ6ϑ6 ῬΓΌΡΟΓ Ὡδηλ68 56επηὶ ἴο δᾶνα δγίβεῃ 
τοῦ ἴῃς φυδ! γίηνς Ρἤγαϑαβ ζαίμεν οἵ Ἐμμά (δοςσογάϊης ἴο 70. 3") 

δηὰ πεν οΓὨ δὅπμα (ϑμπμαὶ (2) ἀρρεᾶγβ 85 ἃ Τυἀδη τε ογ (8- 

δδηΐΐα Ρεγβοῃϑ] πδπηῈ ἰπ Οη. 28", Ὀυΐϊ πιοβὶ ΠΠκοὶγ ΠοΓα 8 ἃ ᾿οῦ- 
τυριίοῃ οἱ 58μυ αἱ (Ὀ}}})) ἃ ἀϊβιτίοι οἱ Βεπ)αγηίῃ, τ 5. 1.3.5. Οἱ 
ἴμεϑα “"βϑοῃβ᾽᾽ (δε ἰάθη Βοοΐεγ ἀρρθᾶγϑ ἰῃ (ἢ ἔδιλν οἱ 5μεραΐ, 

Μ}0 τενοϊιοα ἀραίηϑὶ Πανίὰ (2 5. 2ο' 5.), ἀηά ἰῃ Βεοδβογδίῃ ἴῃ [86 
Ἰἴπε οἵ (ῃε ἀεβοεηΐ οἵ 880} (1 8. 9.). ϑ8ὺϊ ὑργοῦδοὶυ νδ5 οἵ ἴδε 

εἴδη οὗ Βεομοσ (Μαγαυατί, νηδανιδηῖδ, ΡΡ. 14 7.). [π᾿ Νυ. 265 

ΒΕΟΒΟΙ ἰβ ἀπιοηρ (με ἔπ] 68 οἱ ἘΡΗγαῖπι. ϑ8μερα' (Ὡς Βίςμτίία 

ν᾽ 88 4150 ίγοτῃ Μί. Ἐρἢγαίπι 2 5. )δο", ϑ ἢ ἃ οἷοϑε σοηηεοίίοη δπὰ 
ἰπίεγοδδησε Ὀεΐπψεεῃ Βεπ͵απλη δη ἘΡὨγαΐπὶ ἰβ παίυσαὶ. Ἂςἠηδεῖ 

ἰδ δφυίναϊοης ἴο 5084] (δε -- ὈΡ5Φ.Ἐ), πιδὴ οἵ Βδαὶ, (6 
πᾶπλεὲ οἵ 5401᾽5 ϑδοὴ (τ΄. ν. 3). Οεγα ΔΡΡεᾶγβ ἱπ 70. 3:6 8Ἃ5 [Π6 

[αι δΒογ, ἑ.6., ἰαγαῖγ, οἱ ἘμυΔ. ὙΤδ οἰ ΕΓ 50ῃ5 οἵ οἰδῃβ οἵ Βεη)δπηΐη 
ἅτε ποῖ πηρηἰἰοηδα εἰβενν πεσε Ἔχοθρὶ ἴῃ [Πε σεῃμοδιορίοδὶ οοππεςί ἢ 5 

Ἶ5ι φίνεῃ. 
6-28. Τῆς ἀεδοοη ἀδηῖβ οὗ Ἐπιὰ (}).--- ΤΠεϑε νεσϑαβ, ".23, ὑΓγθ- 

βεηΐ Δρρδγεῃίυ, νυ] {Πεἰγ ἀδβοεπὶ ἔσοτῃ Εμυὰ ἐμ Βεπ) δηλ πἰΐε μοτο 

δηά Ἰυάχε, ἃ |ἰΞ οἱ ἄνε πεαάς οἵἉ ζαίδεγς, ἴ.6., Ῥοβί-εσῖ!ς ἔδτα 165: 
Εἰρα' αἱ (νυν. "τ ")͵, Βογΐ αἴ; (νν. "- "), δμοηιαὶ (δμήηιθ 4) (νν... 4), 
δλασμαξ (νν. "- 5), σεγομαηι (εγεηιοι) (γν. 1.- 5), ψ τὰ (πεῖν 

5005, ἔ.6., Που 56 0145 οΥ 50 -ζΔ}}}165 (νν. 1:32), τεβϑί ἴῃ ἴῃ [6 γιι56 6 πὶ 

ν. 5 (0) (Ὁ. ὁ). νιν. “-"., ψ ΠΙΟἢ ρῖνε [Πεἰγ ἀδϑοθηΐ ΟΣ σοπηδοίίοῃ. 

ἢ Ελμά, τὲ Ἐχοθθαϊ ρὶγ οὔϑουτε δπά οοττυρί, Βοΐ ΟὨΪΥ ἔγοηι 
Οὐβί ΠΑ ΓΥ ΕΙΤΟΥΙΒ οἱ ἰΓδηϑογ ρί[οἢ 5 ἰῃ 1155 οὗ πᾶγηεϑ, Ὀυΐ 4150 ἴγοτι 
Ἰεχεπάδγυ οἵ ἰβίογί δὶ ῃοιΐςεβ ῃῖς ἢ, ργοθ Ὀ]Υ πιδάς οτρίμ 4} ἃ5 
τΑΓρ 8] ποί68, ὈεσδΠ16 ἰαίογ ἃ ροσίίοη οὗ ἴμε ἰεχί.--ὃ. (πὰ ἐΐέδε 
αγὲ ἐδια 5οη5 οὔ Ἐμμ4]. ὙΒὲ ἰεχί [4118 ἴο γίνε (ῃ6586 5σοης οὔ Ἐμμά 

ὙΠΟ 8τὲ ἐδ μεαάς ὁ [αίδιογς (ἐ.6., οἵ Ατα 165) οΓ Οεδαὶ, ἀη 1655 αἱ ἴ86 

ἐμά οἵ ν. "(Βε., Κα., Ζοβ.) ογ ἰἀάδη ἰπ ἴῃς υἱἱεσῖγ οὔϑουγε βϑεηίεποα 



Ὑπ|. 1-48.} ΟΕΝΕΛΙΟΟΥ ΟΕ ΒΕΝΊΑΜΙΝ 159 

Απά {μεν εαγγιοᾶ ἰξδηρ σαῤῥένε ἰο Μακαπαϊ (ΓΩΓΙῺ δὲὲ Ὁ192»)). 
ΤΙ ἰδίϊοσ 8 ἴῃ6 νίενν οἱ Ηορφ (ορ. οἶ..), νο βηα 5 (Βεγεῖὶπ (88 
ΡΓΌΡΕΣ πδηι65 Τρίασαηι (αἴϊεν ἰῃς ΚΒ τεπάετίη οἱ Ὁ) ἐγλααμ ἴῃ 
ν. 1) δηᾷ ᾿Αἰδηιοίῆ, (ς(. " "). (Τμδὶ γιὸ γδ 5μου]ά μᾶγε θδεῃ 
ςοιτυρίοα ἱπίο ΠΣ δὲὲ ἄγοβε ἔγοτι ἴμε γεδάϊηρ οἱ ὩΣ) 8 ἃ γε 

δα (808 5εεκίηρ ἃῃ ἐχργεβϑίοῃ ἴο σοσσεϑροηὰ ἴο ἴδε νεγθαὶ ἰάδα.) 

-ἶ. Απὰ Ναΐανιαη απὰ Αἰήας απὰ σένα]. ὙΜεβα ἰἤσεα παπιεβ 
γ6 Οἰοαυν 4 αἰςοσταΡῺΥ ἔγογῃ νυν. 4 "., Ψ ΏΕΓα {ΠΕΥ ἀρρδᾶγ ἰπ ἴῃς 
Β8Π|6 ογάεσ. Ἀπ ηῆἝἔ,αᾷξ (ἸΏΝ) ἰβ ἃ ναγίαιΐοη οἵ δῃ οτίρί δὶ 
Ανανι (Ὁ ΤΊΒ). ες οαγγίοὰ {δεν αὐὐαγ σαῤῥὲδνε; αμπά ἦέ 
δεραὶ ᾿ἴσετα απὰ Αὲμμά]. Οπμςε 5. ἰεπιρίεα ἴο 866 ἰπ ἴμεϑε οὐ- 
βουγα ψΟσὰβ ἃ σοῃ(ἰπυδίίοη οὗ ἰμ6 ἀἰϊίοσταρηγ. (7. [μὲ ἰεχίβ 

ΠΣ Ὧ2 ΠΟΝῚ ΟὝΠῚ ἸΒΊΘΩΥ ΝΡ ΤΠ ἸΘ)21 

ἽΝ ΠὨΝῚ ΝῊ} ΠΝ ΤΟΙ ΠῚ ὈΝΣΠ ΣΕ ΝΠ ΓΟΤΙΝῚ ἸΏ} 
Ηοξᾷ τεμάδιβ ἴβετα: Απά 1ρίαανι δεραί ᾿ἴὔεξα απὰ Αἰ έςκαμανΊ]. 
Αἰδμαμαν (ΤΊΣ), ἃ Βεη δηληἶΐς πᾶτης ἴῃ 719 δῃα βιρρεβίθα 
Ὀγ «λαμαγαΐνε ἴῃ ν. "», 8 βι ϑεἰτυἰοὰ ἴογ Αἰέμμά (ΤΙΝ). (ΤὨς 

τεχὶ ὙΠ ὈΣΠΙΦ ἽΠΥΙΣ ΤΙΝῚ Ὀεσοπιεθ 2} ἽΠΦ ΤΙΣ ΓΝ) 
ΜῈ δάδμεγεπος ἴο (με Μαβϑογείίς ἰοχί, (ῃ656 νεσϑεβ ἤδνα γί εἰ δὰ 

18ε 5ἰδίεπιθηΐ ἐμαὶ ἘΝ 8 βοὴβ8 πῃηεηϊοηθὰ δὲ ἴῃς επὰ οὗ ν.Ἱὕ 

ψεγε οδιτίεα ἰο Μαμαζαί, ἃ ῥ'δσε οἵ υποογίδίῃ βἰϊυδιίοη (ο΄. 2532), 

Ὁγ Ναΐαπιαη, Α μέϊαϊι, αὐιὰ σένα, ἴῃ Ιαϑὲ θείης (Βς ρτίποίραὶ ἱπβιὶ- 

βαῖογ οἵ {μεὶγ τετχοναὶ (Βε., Κα., Ζοβ.). Οἰδβεῦβ, τγεὐεοίίηρ {ῃ15 ἰη- 
τεγργείϊδιίου, τερᾶγά ἴῃ6 νεγβεϑ ἃ5 σουτιρί Ῥεγοηά τεϑιογαίίοη (Και... 
ΚΙ., Βη.).--8-11. 4πὰ δηαξκατγαῖνι δεραί ἧπ 6 βεϊά οΓ7 Μοαῦ 
αὔεν με μαὰ φςεπὶ ἐδεηι ατυαν Η μοι απὰ Βαΐαγα μὲς τοῖνες, απὰ 

με δεραέ 7γο»; Ηοάεεῖ; μὲς υἷε .]οδαδ, εἰσ... . Ἰδιόδε μὲς 5075 ἀγὲ 
ἐμ μευάς οΥ 7αἱδενο; απὰ ἤγονι Η μομῆρι πε δεραὶ Αδἰμδ απὰ ΕΙραΐ αἱ. 

ΜΠΡ5 ΓΝῚ ὈΥΦῚΠ ΣΝ ἸΠΌΦ ἸῸ ΣΝ ΠῚΦΞ ΟΠ ὈΣΠΟῚ 
ὌΝ ἸῺ ΠΝ νον 250 ὮΝ ἸῸΝ Φππ [9 ἼοῚ ὍΣ 
ΒΟῸΣ ΤΙΝῚ ΞΊΔΣΝ ΓΝ ὌΠ ὈΟΠΙΘῚ ΓΊΣΙΝ. ὙΠεθα νΌγϑοϑ, 
κα τπ6 ῥγεοθάϊηρ, ρρεᾶγ σοιτυρί Ὀεγοπαά οὐἱν {86 τηοβὶ ἰεηίδ- 
Εἶνε σεβίοσαίίοη ; ϑλαξαγαΐηι 5 ψἰϊουΐ σοπηδοίίοη πὶ ἰογεζοίης 

ἰεχί; δέραὶ ν. " ἢὰ8 πὸ οὐ͵]εοί; Η μολιέηι 8. εἰβενῃεγε ἃ στωδῃ 8 
πδπι6 (7η5). ΤῊΝ ρταπηγηδίϊςδὶ σοπϑίγιιοιΟἢ5 ἀγα 450 ΟΓΥ ΒΑΓΒἢ. 

Α 5υρρεβίεα τεβίογαίίοῃ οἵ νν. 5". " ἰ5, 4πά ϑδλαλαγαΐηι δεραΐ 

ἐπ θα βειά 7 Μοαῦ, αὐίεγ πε μαά ἀγίνεπ ἱμόηι (1.6., τὴς Μοδδ- 
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1165) ον, ἥγορι Ηοάοοῖ, μεῖς υἷε οδϑαὺ, εἰς. ἴῃε ννογάβ ογαηϊ θὰ 

τ᾿ ϑί πρὶ ἔγομι ἃ ψ'οβ85 νυτεπ ΌΥ ΘοπῈ οπα ἯἼΟ νυ βῃθα ἴο 5ονν [μδὶ 
1[8ς 50η5 οἵ Ηυ5Πΐπι Παά τὶ ηῖβ οἵ ἄρα ει] εγ (ΠΔη {πε ἰουπάϊηρ οὗ 
1οά δλὰ Οηο ν. " (Βη.). Τε τεμάεγιηρ οἱ Ηορρ (5εε ἀῦονε ἴογ 
[6 Ῥερίπηΐης οἵ ν. ") ἰ5: ἊΑπά κε (Ἰφἰδατὰ) δεραΐ ἦν ἐς βεϊά οὗ 
Μοαὺ ΜεΞμα ἐιεὶν εἰδίεγ απὰ ΗΠ μελῖηι (απὰ μὲς τοῖζε τυας Βα' γα). 

Απά4 Αἰβομαμαγ δεραὶ .οδαῦ, εἰς. Τῆδδε τὐεγε μὲς δοη5 πεαάς οἵ ἐδ ιεὶν 

{αιμενς᾽ βομδες (ΣΝ Ἱπὺῷ ἸΌ ΞΌΓῚ ΠΝ Ὁ; ΦῚΠ Ὁ Ξ ΠΝ; 

ἸΣΩ͂Ν 5. ἃ αἰ ορταρηγ ἔγοπι ἔο]ονΐηρ; 3.31"). οβϑίθὶυ, ἔοσγ 8η- 
Οἴμεσ τεπάεγίηρ οὗ ν. ", ἃ [6Π|. Ῥγορεῦ πᾶτης 5 σοῃςθαὶθα ἰῃ 
Ἱπὺφ (σ΄. στ ἹῸ ν. "). ὙΠεπ ΣΝ ἰ5 ἃ σοστυρίίοη ἴον ἸΏΝ, μὰ 
22) (νι ἢ (ᾧ τεδὰ ἸΏΝ) 5 ἴο θὲ βίγυςκ ουΐ, ἀηά ννε μᾶνὲ σμά 

δλαμαγαΐμ δεραί ἐπ με βεϊά οΠἹἸῪἡ Μοαῦ οΥΓ 5, μο (Ὁ) Μὲς εὐἷξε, 
Ἡπεῖνι απὰ Βαΐαγα.---11. Αςοοτγάϊηρ ἴο {πε ἰεχί, [με ϑοῃϑ οἱ 5λα- 
μαγαΐηε ὉΥ ἢ8 να ΗΠ μδμῖηι ἄτα ἤδγε ἐπυμηεγαίθα. 1, μόννενεγ, 

ΜῈ σοῃηξοῖ {πε Ὁ οἵ ὈΦΠΟῚ τ τμ6 Ἰαβὲ ννογά οἵ ν. "9, τεδάϊηγσ 
ὩΓῚΣΝ ἐμιοῖν γαίδιογς, Η ποίρένε Ὀεοοπιθβ [π6 βυθ)εοι οἵ δεραί (Π"1Π). 

(ΤῊ Ὲε ἴεχὶ οτίρίπδ!ν πᾶν μᾶνα θδοη ὩΝΘΙ Ἴ9.».) Απᾶ Βεποα 

Βα ἰβ (με ἔδί μοῦ οἵ Αὀήμὸ ἀπὰ Εἰῥα' αἱ ἀπιὰ (οπιεἰπρ [με πιϊβρδοθὰ 

εἶδυθε πὰ (δδ ραγεπίμοίϊςαὶ οἰαιιϑ65) οἱ Βεγίαὐι, δμεηιαΐ ν. ν, 
λασλακ, ἀρὰ σεγενιοιν ν. ", ὝΜΔεβε ἔνε πδηλεβ, τερεδίθα ἰῃ 
νν. 14.18.1... 5. 11 ΟΙΘΑΙΥ 590 ἰοροίμοῦ ἃ5 505 οὗ ἃ ΠΟΠΊΤΠΟΠ ΔΠΟαϑίοσ. 

Αἰῆο ν. νι (ΝΠ) 15 ποῖ ἃ ὑγορεῦ πδπιβ, θαϊ αἴτεγ (ὦ ἸΤΙΝ οσ ὉΠΙΝ 

μιῆς ὀδγοίδοῦ οὐ μὲς ὁγοίδεγς (Βε., Οθ.), ογ τεδαΐϊηρ ὈΣΤΙΝ ἐπεὶγ 

ὀγοίμεγς (ΚΙ., Βπ., Ηορρ).---125. Απά {πὸ σοὴς ο7Γ Εἰ ῥα αἱ τὐεγε 
δεν, Μίδαν απάὰ δ᾽εηι4]. ΤῊΪΐβ οἰδυιϑα δρρεᾶῖβ ἴο δᾶνε 
ὙΓΟΠΡΙΥ σοπὶα ἱπῖο ἰπ6 ἰεχὶ [ΠὨΓΟῸΡΉ βοπηθ ἰγϑηβοῦ θε 5 ὈΙυπάογ, 
ἰμαϑπλιςῃ 85 Εἰῥα' αἱ᾽Σ Β0ὴ5 ἅτ ρίνεῃ Ῥεῖονν ἴῃ νν.}Ἱ -, δῃὰ τπ6 

ΠδΠ165 οὗ ἴῆγεα ἴΠῸγῈ γα ΕΠ ΙΘΏΕῪ 5 γα δ  ἴο {Π6 56 ἴο δϑίδὈ 15} 

«πεῖν ἰάδηιγ ((ΔὉ Ὁ) ἼΘΦ ὈΡΦῸ ἼΣΡ ν. 155, ἼΘ ὈΦῸ ἼΣΠ 
.τι).- Ἰοῦς, Ης ὑμὴϊ! Οπο απὰ 1οἃ ἀπά ἐδεὶν ἀοερεηάοποῖες (ἀαμρ)»- 
4475). ὙΠΕ τοίδγεηςςε ἰ5 ἴο ΕἸρδδὶ) (ΖοεἊ., ΟἽ., Ηορρ).-- -Οηο] πιοά. 

Κον ᾿“Απᾶ, βϑοῦαβ βενεὴ τη}]6ε58 εαϑὶ δηὰ ἃ 11{Π|6 βου ἔγομι [688 

δηὰ ἔνα γηἶ]65 πουίῃ οἱ ζΖοά (ἴῃ Ἰαίεσ ᾿εγαΐαγε 1,γά 4), τηοά. Σιὰ, 

ΨΈΙΟΒ 5. εἰθνεῃ δηὰ (ἢγθα- απιδγίεγϑ τη 1165 δου -οαϑί ἔγοπι [αα οἢ 
{πὸ σαῖνναγ ἴο 7 γυβα!οπὶ (ΘΚ. 11. Ρρ. 251. 26), Βαεά." ᾿. τι, τ΄. 

ϑομῦγ, Οεδολ." 11. Ρ. 183, ἢ. 33). ὙΠεθ6 ἴον 5 ἅγα πιθηιἰοημθα ἰῃ 
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τε ΟἽΤ. ομἱγ ἰπ (ες νυυϊηρβ οἱ (μς ΟἨἩγοηίΐοϊοσ δηὰ ἴμδπ υἀϑυδὶὶν 
τορείμεγ 85 ἴον ἰη Βα ϊοα Ὀγ (Ὠ6 ἙσὨ]άτεη οὗ Βεη͵δταΐη (Να. 115), 

δηά οἵ πψβϊοῖ σοης, ἢ ἴμοϑὲ οὐ Ηδαϊά, τεϊυγηθα ἔγοτη Βαγοι 
σὴ Ζεγυῦθαθεὶ (Εξγ. 25 Νε. γ5). Ὅς ἴοντιϑ {ποπηβοῖνεβ, μον- 

Ἔν εσ, ἃγα δῃοίθηΐ. ΟἿο οςουτ8 ἴῃ {πε ἰἰ5ὶ οἱ Ῥαϊδβιϊηΐδη ἰουνῃ5 σο- 

αυετοὰ Ὀγ Ἰμοίπιεβ ΠΠ], δηά, δοοογάϊηρ ἴο Μαγίεῖϊϊε, Βσυρβοῖ, 

δηά οἴδετβ, δυΐ ποῖ . Μαχ Μάϊον, 1,οἀ αἰϑο (υ. 1υγάάα ΕΒὶ.). 
ὙΠεὶγ ροβϑεβϑίοῃ ὈΥ [με ροϑβί-εχῖς 765, ἡ ἰ ἢ ἰ5 οἰεαυν τείειτοὰ 
ἴο ἴῃ [15 δε ἀμρ, 5θθτὴβ ἴο μᾶνβ ἴδβη ρδοα ποί ἱπητηθα ἴεν οα 

ἴδε τείυτῃ οὗ ἴμ6 7ενν5 ἴσοι Βδθυΐοη, 848 τί Ὀς ἰηΐετγεα ἔσομι ἴμ6 
τείεγεῃοαβ (ρίνεπ ἀῦονε) ἰπ ΕΖγα δπὰ Νεμεπιίδῃ, Ὀὰΐϊ δὲ 186 οἷοβε 
οὗ ἴ[ῃ6 Ῥεγϑίδῃ δηά {πε Ὀερίπηΐηρ οὗ [πε Οτεοίδη ρεγίοά, ἤθη (86 
765 ξιδάυδιν βργεδὰ ουἱ ἔγοπι [6 ἰεγυι του ἷἱπ [πῸ ἱπητηεαϊαία 

νἱοἰηἱν οὗ Τεσυβαίεπι. ΕἸἾΓβὶ ἴῃ 145 Β. 6. ἀἸὰ (Π6 ἀἰϑιτίοϊ οἱ 1γάάα 
φοηδ ἰηΐο ἴῃ ροβϑεββίοῃ οἵ [πε [εν [σου σῇ ἃ ἄεοτεε οὗ Πεπλείγι5 
ΠῚ (α Μᾶς. 115, Μεγεγ, Ερέδί. "μά. Ρ. το), ϑεμιῦγ. Οεϑοῖ. 1. Ρ. 183). 

Ηδεηςε ἴδε ἱπέεσεησε (μδΐ (ἢϊ5 βἰδίειηθηΐ 18 νοῦν ἰδίΐε (Βη.). ΤΒῈ 
Γείεγεηοαβϑ ἴο Μοδϑϑ, ν. ", δηά Αἰαίοῃ, ν. 13, ΏΔΥ γείεσ ἴο 5 πλ 118 Γ 

ςοἱοπίδαίϊομβ οσ βεϊ ἰοπιοπὶβ οἵ 76ν5.--13. Απά Βενζα! απὰ 
ϑλον"α) 8οη8 οἱ ᾿μελένι; ἃ οοπίπυδιίοη οὗ ἴῃς δηυπιογαίίοῃ 

οἵ ν. " (υ. 5.). Βενἕ αι, σ΄. 7"... δηεηια (δρέην ὁ ν. 5.) ΡΥ ΔΌΙΥ 
[6 πᾶπιε οὗ ἃ ρἷδοε 24 "", ἃ Ἐδυθεηϊΐε 5", ἃ ρῥγίεδὶ Νὰα. 8. {.- 
ΤἈΘΞΕ] ἱ.6., Βεγΐ αἷ, ἀπὰ “5}με;»"αἷ.---- Αἰ͵α]ο} 705. 1955 21: 7. 1" 
εἰ αἰ., ἴῃ ῥγεβθηΐ νΠ]]αρο οἱ Υ ἀϊδ, ἃ 11{{|6 ἴο ἐπε πογίἢ οἵ {πὸ 7αϑα 

τοδή, δρουΐ [Ὠἰγίθεη μ1}}165 ἔγομῃ [ἐγβαίοπι (517. 111. Ὁ. το, Βαρά.": 

Ρ. 93).--Τμόδε ῥμὶ ἰο βέρμι με ἱππαδμαης οὐ Οαἰ 8]. ΤὨϊΐ5 βίαϊε- 

τηδηΐ ἰ5 εηξγοῖν οὔβουσο. Ονὑίηρ ἴο με οοπηπιοη πᾶπις Βετ 8 

Βεσα δηά ἴῃ 73, ([15 γτουῖα οἵ (με πιθὴ οἵ δίῃ τὭδυ Ὀὲ τεραγάβά ἃ5 
ςοπποοίθα ψ 1 (με ἐνεπὶ πάει γίης [ἢ πατταῖϊνε οὗ 7} (Βε., Οα., 
Βη.; (ϊ5 σοππροίίοῃ ἰ5 ηοΐ ἑἱανουγεά Ὀγ Καε., Ζοε.). ΤΏῆε βίου οἵ 75 

Ἰοοκβ {πὸ (με τε πίβοεηςς οὗ βοπλὲ ὑγε-Ἔχί!ς μαρρεηίΐηρ, Ὀὰΐ βίποα 

Βεῖα ψγὸ ἅγε σοῃσογηθα ΜΙ ἰδΐα ροϑί-εχί!ς {Δ π}}}165, (Πϊ5 βεμίθησα 

ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἄγοϑε ἔτοπι ἃ πιᾶγρίπαὶ ηοίβ.---14, Αηπὰ ἐμεὶγ ὀγοιγοηῈ 
ϑλασμαξ ἡ σπὰ εγεηιοι ἢ]. Οἱ [λ6 ετηεηἀαδίίοη δηὰ σοηπεοίίοῃ οὗ 
[15 νϑσβὲ ψ τ (ῃς ἐογεχοίηρ 566 ν. 1.---1δ. 16. ὙΏῈ 5ἰχ βϑοῃβ οἵ 
Βενζαἷι. Ζεδαάίαΐ, ἃ σοτητηοη Ὠᾶπῖε ν. "7 ( Πεσα ροσθαρ5 ἃ ἀϊίορ- 
ΤἈΡὮΥ ἔγοπα [5 νεσϑε) 12) 26" 2 (Ἡ. 17" 195" ΕΖτ. 85 τοῦ, “Αγαά ἢ 
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(μᾶπιε οἱ εἰϊγ Νυ. 21' 33,9 705. 12). (Ἑάεν, ς΄. 235 2459 (4150 
Πᾶπε οἱ ἃ οἰ 705. 15). ΜΈμαεὶ, 566. ς" ᾿ϑἰουκιάδρεῖ; Ἐἣ-- 
«υανδεγιερ 15. διάηενια, ρ. 30, τεδὰβ Ὁ Ὁ ἀπά ςοππεοῖβ σὴ 

(μὲ οἰδῃ οἵ Αββεγ οἵ {παὶ παπιθ, ο΄. 7"). 15 ραν» 7. “ὁμα ακἴ50 
11",--17. 18. Τα βενεῃ (9) βοὴ οἵ Ε]ρα᾿ αἱ. Ζεδαάϊαϊ, 5εε ν. ". 
Μεοϊμωϊαν, 566 5.5, Ῥσόθδῦὶγ Μὶβη τη ἰῃ ν. ", Ηἰσκὶ ἡ. Ηε δεν 
τηδη[ἰοηε4 δπιοηρ ἴῃ6 50η5 οἵ Βεγ δὴ οἵ ἴμ6 {τ|δε οἱ Αϑ8ὲσ 7", 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ {μα βᾶπια 45 ᾿Εδεσ ν. 3, Ισἠπισγαὶ ἱ ρτόθδῦ]ν δμεριρά 
ἰῃ ν. 1. 71 α}» 1. «οδαδ, τ΄. ν. ", οἰεγυνίβε πδῆλα οἵ Ασγδὶς 
Ρέορῖς απ. 1ο", Κίῃρ οἵ Ἑάοπὶ ὅπ. 365 “-, (δηδδη  ϑ Κίηρ 

οἵ Μαάοῃ 705. 11!.--19-21. ΤῊΣ πἷηα 50η8 οἱ δλέπιε ἡ ΟΥ̓ΌΨ, ἰῃ 
ν. 5 "»Ό). «᾽ακίνι αἰϑὸ 24... Ζίομγί σοιαπηοῃ, νν. 35. " 95 265 

27} 2 (ἢ. 17}. 23' 287 Να. 11 12", Ζαδάϊ, ἴἢτες οἵἴμεσ Ῥεῦβοῃβ 

816 τηδῃιοπθα οἱ (15 πᾶῖηθ: (1) 277, (2) Νέα. 11], (3) 705. γ:. 

Εἰξεναὶ ἵ, θὰϊ ργορδθὶγ τῃ6 βάπιε ἃ5 (Ὡς πᾶης ΕἸΪο επαὶ, ὁσουγ- 

Τηρ 8ἃ5 ἰῃε πδιὴς οἱ ἔἤνε ἀϊδβίϊποϊ ρδογβοηβ ἴῃ (1) 3" “, (2) 45, 

(3) 7" (4) Εζε. το" ψ τ Νέα. 124, (5) ΕΖγ. τοῦτ, Ζιϊειίμαΐ, ο΄. ἴοῦ 

ΔΗΟΙΠΕΙ οσούχτεηοε οὗ {πε πᾶπια 1239, ΕἸ εἰ, πᾶτηε οὗ εἰμί δά- 

αἰκίομαὶ Ῥεγβϑοῃβ οὕ [8 }}}}165: (1) ν. ᾽3, (2) 5", (3) 615 ὧι), (4, 5) 
115. “τ (6) 121, (7) 15" ψίῖα π, (8) 2 ΟἈ. 31», ᾿Δἀαΐαϊε, 5ενβῇ 

Οἴμεσ ῬΕΥΘΟΏΒ ΟΥ̓ [8Π1}}165 οἵ ΤῊΝ ὨδΠΊΘ ἃΓὲ πηεητοηδά: (1) 6" ἐν), 

(2) 9'" Νε. 1τ'"», (23) 2 (ἢ. 23', (4) Εζυ. το"", (5) ΕΖγ. τοϑ', Θ 

Νε. 11", (7) 2 Κ. 22’. Βεγαία 1. δπίηιγαι» 1.--2-26. Τῆς 
εἰενεη βοῃβ οὗ ϑμασλαᾷξ. Ιτραπ . ᾿Εδον, ο΄. ν. ᾽ν, ἃ σοπηπηοῃ 

μᾶπια: (1) {πε δοὴ οἵ ΘΠεΪδἢ χα" Ἐ, (2) ἃ σδαϊίβ Ἵῃϊοῖ ς", (3) ἃ 

Ργίεβδὶ Να. 12. ὙὝῆς ἰγδαϊτίοη οὗ ἴῃ6 πᾶπὶε 'β υποεγίαϊη; ΒΔΕΓ 

δάορίβ ΕΡεὰ (Ἴ3}), 50 ὦ. ΕἸ οὶ, 5εδ ν. "5. “Αϑάρη,, αἴϑο 5 πᾶτηθ 

οὗ ἀϊδιϊηοϊ ΡΕΥβΟ5 οὐ ἔδιμἝ]ε5: (1) ν. 39 9", (2) 2 (Β. 34", (3) 7α. 

12. Ζ,ιοῆγὶ, 5εὲὲ ν.  Ηαπαη, σοΙλΠΊΟη ΠΆΙΩΘ Υ-. 85 95 119 

ΕΖι. 2“ Νε. γ4᾽ 81 1οἱ". 3. 1 χ5,. ΠΠαμαπμίαΐ,, 4130 ἃ νὉΥῪ σοπι- 

τΆοΠ πϑπηδ ἔγοπι [86 {ἴτας οἵ 7 δγεπιίδῃ οηψατὰ, 566 Β.).Β. ἱΕίανε, 

ἃ ξεογτδρῃῖοαὶ πᾶπιὲ απ. το" οἰ αἱ., [μΠαἱ οὗ ἃ Κοτγδῃϊίε 26", δηὰ 

οὗ ὕνο ρῥσγογηϊηθηΐ ἔ8ῃ.}}}65 ἴῃ [86 1515 οἱ ΕΖγα ἀπά Νεβογῖδῃ 

ἘΖι. 217 8 το" Νε. γ'} το! δῃὰ ΕΖγ. 2: Νε. γ5 76. 125. ὙΠ 
Ῥοβί- εχ ]ς ὀσούττεηος οὗ {πε πᾶπηθ βιιρρεϑδίβ ἃ Ἷοηηδοίίΐοῃ ΜῈ 
ΕἸΔπὶ, Ῥεγϑία. ΤῊ Ομαγηθ τεραγαβ 85 ΠΙρσὮΪΥ ᾿αργοῦδ]ς ἂπά 

βιισρεϑβίβ ἰἰ5 οτἱρίῃ ἔγοπι δῃ δοτγενίδίίοη ᾿ΑἸεπιεῖῃ (2) οἵ 
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᾿ΑἸπιοη (125 }), ἃ Βεη)απηϊηϊτε πᾶπηα (ί. 7' δῃὰ τ. 5. ν.") (ΕΒέ. 
1. οο]. 1254). ᾿Α᾽η}ιοι)ήγ)α)ν ἦ, ἴο θὲ αβϑοοίαϊθα ψῖτ (ὰς 1ωενϊτ- 

ἰοδὶ Βοηῃ δηλ ἴονντι Απδίμοίῃ, 705. 211} 15. τοῦϑ 76. τ! δ αἱ.; ἃ, 
ῬΕΓΒΟΏΔΙ ὩΔπΠΊ6 7" ἃηἀ Να. το". 7ῤΠάαάεία} 1. Ῥεημ᾽εἰ (Ῥεῖ εἰ Οτ.) 
ζ΄. 4..----26. 27. Τα οἷχ βοῃϑβ οἱ ὕεγοἑαηι (7 γεγωοτὶ ν. "). ὙΤΐβ 
ὩΔΙΩΘ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ (Π6 ρεάΐϊρτες οἵ ([μ6 ργσγορμεὶ ϑαιημεὶ ᾿ 5. τ τ Ὁ. 
615. 1.9 (1. 84). 450 8ἃ5 ἴῃδΐ οἵ ἄνε οἵα ῬΕΥϑΟἢ5 ΟΥΓ ἔπ, }} 165: (1) 

9" "5, (2) τ2', (3) 27", (4) 2 (Ιι. 23', (5) Νε. τα", ϑλαηιδλπογαὶ 7. 
δΜπεματγίαν ἡ ((΄. ϑμεβατγαίη ν. "). ᾿Αἰδπαϊία!;, [με πᾶπιε οἵ με Οὐθεη 
οἵ Πυάδῃ 2 Κὶ. 11' 5., δηὰ οὗ ἃ τιρθεῦ οἱ ἴδ δια γ οὗ ΕἾδπὶ 

Ἐστ. 8’. «αἱ αγεσμία 1. ΕἸδ]αϊι, Ὀεδίάεβ θείῃ (με πᾶπια οὗ {μ6 

Ῥτορδεοῖ, ἰβ ΟἹΪΥ οἰβενῃεσα ρίνεη ἰπ ἴπῃ6 ΟἿ᾽. 85 (6 πδπηὶδ οἵ ἃ 

Ῥτίεβί, ΕΖγ. τοῦ, δηὰ δὴ 1βγϑεὶ ἴθ ἃ βοῃ οἱ ΕἸδπὶ ΕΖτγ. 1ο"β, ψῃο 

δα ἰογείρῃῃ ψίῖνεβ. Ζέονιγι, ο΄. ν. .ν".--28. ΤΊ 56 τὐεγε πεαάς οὗ 
7αμδιογς, 1.6., οἱ ἴατγαι] 165, ἀσοογαΐηρ ἰο ἐιοὶγ ρεμδαϊορὶδς ἐμ 6 ἰὐόγὲ 

}εα(ς5)] ἃ τεϊϊεγαϊΐοη δίϊεσ ἴῃ6 πηᾶηηοσ οἱ Ρ.---7ΤἼοθσε ἀπτυεῖ! ἵπ 
«Τεγμδαϊφη}} 1.6., 411 οἵ ἴΠ686 δια! εβ νῃοβα ἤθδ 5 ἀγα δηυγηεγαῖθα. 
ὙὨΙ5 ἀνε] ἰ8 οἰεαυν πηεδηΐ ἰο θὲ οἵ [Π6 {ἴτηε οἵ ἴπ6 ΟΒγοπίοϊεσ. 
-Ἰὶ ἰβ ἀουδευ, μονανεγ, τ μεῖμοσ [815 νεσθα Ὀεϊοηρεα οτρίμδ!}ν 

ἴῃ [818 σοηίεχί. [{ ἄρστθεβ νεγρδίτω ἢ 9.5 ψ  (ἢς οπβϑίοη οὗ 
[86 ψογάϑβ οὐ ἐλ 1,συΐίος (ὩΣ 100) ἀπ βϑθαπιθ ἴο πᾶνε οοπιε ἰῃΐο ἰ5 
Ρτεβθηΐ ρἷαςε δίοηρ ἢ ν. "Ξε 95, ἔγοσὴ ς. 9. ὙΤῆε βυδβοσίρίίοῃ 

βίδιίηρ [δὲ {Π686 ἔπ} 165 ἀνεὶς ἴῃ 76 βδίετα 8 σοηίγΑσΥ ἴο 1ῃ6 

ἴεποσ οἵ [88 σμαρίεσ, ψμῖο μ85 δἰγεδάγ ρίαοθὰ Εἰρα' αἱ ἃ5 ἴμε 
Βυλάεν οἱ Οπο δῃὰ ζοά, δὰ Βενΐ αἰ ἀπὰ δμερια αἱ Αἰγαίοι. ὙΠ 

ἴοστῃ οἵ βἰδίεπηοηὶ 19»: Οἱδοοη ἀτυεῖ!, οἰο., ἰ5 Ῥᾶγα οὶ ἴο ποίῃίησ ἰῃ 
ς. 8, ΜΈΪΕ ἰῃ ς. οἷ᾽ ὨΔ5 ἃ Ράγϑ]]εὶ ἰῃ ν. 5 Ηδηςε {πε ἱπίεγεησε ψἱτἢ 

ΔΡΡαγεῃηΐὶ σοσγεοίῃθϑβ μ85 βθθὴ ἄγαν [Πδί νν. 35.355 ΟΥ̓ ΡΊΏ ΔΙ βἰοοά 

ἷῃ ς. 9 ἀπά ᾶἅγὲ ἢεσε δη ἰπβουίίοη (Μον., Μεγεγ, Ἐρ δ. μά. Ῥ. τ61). 

ΟἸΒεῖβ Βᾶνα ἔεϊς ἐπί (με ἀουθ]ςε τεσογά ννὰ5 ἀπε ἴο ἴπ6 ΟΒγοηίοϊογ 
δΠα ΔρΡργορτίαίε μοί οῃἱὺ μετα ἰῃ {πε [ἰδὲ οἱ (η6 Βεῃ)δγηϊηϊοβ θυϊ 
8150 ἰῃ ς. 9, ἃ5 [με ῥσόρεσ ἰηἰσοάποίίοη ἴο ἴῃς πατταίϊνε οἱ ϑ8δι)}, ς. τὸ 

(Βε., Κε., Ζοε., Βα.). 5111 ἀραΐῃ, ἴῃς οτγὶ ξίπαὶ ρῖασε ἢδ5 Ὀββθῃ 

τπουρῆὶ ἴο Βαανα Ὀδθη ἤεγε ἀπά ἰΐ5 τερειἴοη ἀπε ἴο {πε ἔδοϊ (δῖ 
9.35 15 ἃ ΒΌΡΡΙεγηεηΐ ἴο (ῃ6 ψογκ οἵ {πε Ογσοηίοϊεσ, δα δἴζεσ ἰ15 

ἰμβογίίοη ἃ ἰγδηβοῦῖθεῦ 8Ὸ Β8α ἰεχίβ Ὀεΐογε ῃἰπὶ Ὀοίῃ ἢ δηὰ 
πϊϊδουΐ [15 ΒΌΡΡΙαπιθηὶ σορίεα 855 5. -- ο" δ. {ψῖςς (ΒΗ.) (οῃ 
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τη ἷβ ΤΠθογυ {πὸ ομηϊϑϑίοη οἱ 85 “. 15 αἰ βίου) (ΚΙ. τεραγάβ 9" 5. 85 

δἰγεδὰν ἴῃ Ομγοηΐο!εβ θεΐοσα {πα βυρρίετηεηῖ ο. 8). 

429-38. Τα φοΏΘΔΙΟΣΥ οὗ ἴδ Βουβὲ οὗ 88], τερεαϊθα ἴῃ 
95.“ (866 ν. 3)).--29. 31. 15 Οἱδέοη ἀιυεὶ! ἐμε 7αϊ δον οἹ Οἴδεοη, 
δ μοὶ, ἀπά {δι6 πάρι οὗ μὲς υἷε τυας Μα' φαΐ! απὰ μὲς βγοί δογη 5οπ 

“Αϑάον ἐμιο Ζην απὰ Κιοῖ; απὰ Βααἱ απά ΝΙΕΥΡῈ απὰ Ναάαὺ απά 
Οεάον απὰ Αμῖο απὰ Ζεολον απὰ ΜΈΊΚΙοΙ ἢ]. Οἴδεον ταοά. νυ]ὰρα 
οἵ εἰ "1, ἔνε οτγ 5ῖχ γηἷ]}65 πογίῃ οἵ Τεγυβαίθπι, [ΠῈ βεαὶ οἵ ἃ Ηδῦτγον 

ΒΔποίΌΔΓΥ τ Καὶ. 3“: 5 οἱ αἱ., ἀμ α τηεπίοηδα τηδηΥ {π|65 ἴῃ ἰμῃ6 ΟἿ. 

πα οσουστίηρ ἱπ σοπηδοίΐοη νἱἢ (ῃς Ροβί- Ἔχις Ὠἰβίογυ οὗ 1ΠῈ 

7εν5 Να. 3175, 118 ροϑβί-χὶ]!ς ἱππρογίδποα, οὐ [15 ἀϑϑοοίδίϊοη ἃ5 

1Π6 Ρ]άςα οὗ πε βαῃσίυδγυ 2 (ἢ. 1", πᾶν Πᾶνε ἰδ ἴο [15 βυθϑίία- 

τοῃ ἴῃ {μα ἰεχὶ ἴῃ ρίδος οἵ δῃ οτίρίπαὶ Οἰθεαι, [ῃ6 μοπιε οὗ ἰῃς 

[ἈΤΩΪγ οὗ 584.1. «Γεμοῖ, ἀετίνεα ἔγοπι 9" (ὈΝ1}», ΟΥ. δ54})). 
Μαΐαραΐι, πᾶταβ οὗ ἔγεψυθπί ὁσσύσγοπος οὐ. 2,53. Αδάοη, ζ΄. ν.". 

Ζημν (Ἶ), πᾶπιὲ οὗ ἃ ρῥγίπος οἱ Μιάΐδη Νὰ. 25) 315 705. 1.3"; 

Βεῦα ὑῃάουθίθα!ν ἴο ΡῈ σοππροίοα νἱτἢ Ζεγοσ (ἸΧ) ἱπ 880}᾽5 
Ρδάΐϊρτεε, τ 8. 95. Κύδλ, [αἵ μεγ οἵ 588} τ 8. ο" εἰ αἱ. Βα αἱ, ρετῃαρ5 

(μς οτρί πα] νγγὰβ Αια ἱ (Ὁ 9)}53 8) (᾿΄. Μαγαυατγίι, Ῥμρηδανιοηίο, 
Ρ. 15). [{ Π85 αἷἰβδο βδεὴ σοπῃρουπηαθα ψ ἢ (με (ο]] ον ίης ΝΝαάαῦ 

(312), θὰϊ τπ6 ἱπιεγνεπίηρς ΝΝ εν, ξίνεπ ἰπ 95, αἰβο ποτὲ ἴῃ ( , ἰ5 
ἀφαϊηϑί (5; γεῖ, ἂἴ δὴν ταῖε, Βααὶ ἰ5 ργοῦδοὶν ἂῃ ἀρ γεν δίίοῃ 

(Νοείάοκε, ΕΒὲ. ΝΑπιαβ ὃ 57). ΝΥ ἀπά α5ο 27 ξ οι ἵ (ν.""), ἴγοπι 
{πεῖν πλοπίίοη ἴῃ γν. "5", Βηου] Ὀα ἰῃϑβεσίεα 85 ἴῃ ο" - (Βε., Κε., 

Ζοοα., Οε., Βη., ΚΙ.). ΝΝεγ, εἰβενῆογα αἰνγᾶγβ οἵ (86 ἔδίμοσ οἵ 

ΑΡπεσ (πῸ σἀρίαϊη οἱ 840}᾽5 ποδὶ ((Ἷ. τ 5. 149 δ αἱ). Οεάον, 

ἃ5 ἃ ῬοΙβοηδὶ ἤδη ΟἿΪν ΠΕΓΕ; Οἡ Ρΐδοθ- πᾶπηε ο΄. 4. ΑΠίο, 85 

ἃ ῬοΓΘΟΩΔὶ πάτα ζ΄. 2 5. 65 «-, ψΒεσε ὟΝ 6. τεδάβ ψὲς ὀγοίιεγ 85 ἴῃς 

τεδαϊηρ ἰπ ν. 3, Ὦγτ. ρῥγείετβ ἴπεγὲ [86 Ῥγορεσ πᾶπὶα Α [έο 

(15. Ρ. 2.4). ΟΡ μαᾶ5 μὲς δγοίμιαγ ἤεγε. Ζεοδθγ 7, ἰπ 9"1 Ζεομᾶ- 

τίΔῃ.--ϑδὶ. ϑδηίμιοαρ 7] ο᾽5 Βῃϊπηεαπὶ {.--Νοιυ ἐλιεδε ἱπάεοά 
Οῤῥοσῆο ἐποὶγ ὑγοίλιεγς ἀιυεῖ! υἷα ἐμεὶγ ὀγοίδεονς ἦπ Χογμδαϊο»ε]. 
ΤΠ Ϊβ βεπίεηος ἰ5 αἰ βου: ἴο υπάεγβίδηα ἴῃ ἰΐϊ5 σοηηεδοίίοη. ὙΠα 
5.4] ἰηϊεγργείδιοη μ85 δε {Ππᾶὶ ἐΐέδε τεΐετβ ἴο [Π6 ἔδπλν οὗ 
ΜΊΚιοί οὐ δ) ιἐπιδαῖ,, αλὰ ἰῃαἴ ἴῃ ορῥοσίο {}ιεῖγ ὑγοίλιεγς (ἢ τοῖεγ- 

δῃςα ἰ5 ἴο Βεη͵αγηίηϊε5 ἀνε] Ἰηρ ἴῃ ΟἿΡἝοη, οὗ αἰβανθεσγα οὐΐϊϑι 46 οὗ 

7εγυβαίθη, ἢ] τοὐδς ἐμοὶγ ὄγοίμογς τεΐετϑ ἴο ἔθ! ]ονν {τ βθϑπλθη ἱπὶ 
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]εταβαίοπι (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽἍ.). Τα εἰρδδβὶβ σογίδί ΙῪ 8 ἢ 

με ἀνε] ἶπρ ἐπ Σεγμδαίεηι. ΚΙ. τερατὰϑ [ῃ6 ψοσάϑ 85 ἃ ἰδία ψ]οβϑ. 
Βᾶ. βιυρχεβίβ “Ἴδε πεδαΐηρ οἱ ἃ |15ὲ νοι ἢ85 Ὀθθη ἰοϑί.᾽ Βη. 
ὈΠΏΡΒ ἴο 8ἃ οἶοϑα δα ἃ ρῬδιαφυδρῃ οἵ Βεη)δηιλίηἶίθ [8 11}}165. ἴῃ 
Οἰἴεου οὗ (με ρετποα οἵ [με (μῃγοηίοϊεγσ. νυ. 3.39 ρἰ νὶπρ (ἢς πα οὗ 

580], ἢ τερᾶγάβ 85 οἵ ἀουθιι] οτίρίη, δἰ μουρῃ ργόρδῦὶν ἴσοι ἴῃς 
ΟὨΒτοηίοϊοσ δῃὰ ψἱτ [15 μβεδαϊηρ, νυ Βῖοἢ βμου]ὰ σοστεβροῃά ἴο 1 8. 

9", τηϊβϑίηρ. Ηορῃ, δἴϊεγ βπάϊηρ ἰπ νυ. 5.1 [Ὡς ἀεβοοηάδηίϑβ οἵ (ῃ6 
εἶδῃ οἱ Οεζγᾶ, 5665 ἰῃ νυ. "9:3 (ἢε ἀεβοεηδηίβ οἵ ΒεοΥθγ, “ἴῃ ομἱν 
οἴμεν Βεοη)απιηϊία οἶδ Κηονπι ἴο᾽ Ὠἰδίοτγ.᾽ Ης τεδὰβ "22 "221 
“Απά (Πδ 50η8 οἵ Βἰοἢτὶ όσα Αράοῃ, εἰς.᾽ ΡΨ. 3. Βα οοπηθοίβ ΠΏ 

ν. 3: 85 ἃ ρατί οἱ δὴ εἰεπιδηΐ μανίην δτίϑεῃ ἰὴ [5 ργεϑεηΐ ἔοστῃ 
ἔτοπὶ ἰἰ8. οτἱ ζίηδὶ ρίδος ἴῃ ς. 9.-.-938. 4πά ΝΕ δεραί ΑδηενῈ] 
(Βε., Οε., Καυ., ΚΙ., Βπ.). (Α͂Ι Κύτλ. αἶϑο 9"..) Ἄὅηεγ 15 οἰθαυν 

[86 ἴτε τεδάϊηρ, βίποε ἰπ 9 (υ. αἰβϑο ν. 3) Νεγ δηὰ Κὐρῆ ἃτὲ 

ΔΡΡΑΓΕΏΓΥ Ὀτοίμοσβ, ἀπά ἴῃ σ 5. οἱ αὐδῇ ἰβ (86 βοὴ οἵ Αδίεϊ, δῃὰ ἱπ 
ι 5. 145 ΒΟ ΝΕ ἀπὰ Κίσῆ ἃτε βοῃβ οἵ Αθίεὶ, δοοογάΐηρ ἴο {μ8 

τεδαϊης ΠΟΥ͂ ΚΈΠΕΓΑΙΪ δάορίεά (5ε6 85πι. Οοηι. ἐμ ἰοοο) (Κα. τὸ- 

ἰαἰηεα Κίελ, τεραταϊηρ ἴΠ6 Ν᾽ 6ῦ μϑσε πηδη!οηθα 85 ΚἴΠ6 ργορβθηϊζοσ 

οἵ ἴμε ᾿ἰπε ἔγοπι ΐςἢ 5811 τνὰ5 ἀεβοεη θα). Ζοε. ρἶνεϑ [ῃ6 58 π|Ὲ 
νἷενν, Βαϊ [πη ΚΒ ονίηρ ἴο (πς ῥργοπιίμθπος οἱ Αὐπεῖ οτἱ βίῃ! ἴμθσα 

γν85 ἰῃ (Πε ἰεχί, “Απὰ Νὲν Ὀεραὶ ΑΌΠεσ δηὰ Κιβῃ θεραὶ 84ιι]."- 

«]᾽ομαίμαπ πα Μαϊο έν σμα ἅττα σίνεμ διιοηρ ϑ840}᾽5 505 ἰῃ 1 8. 

1445, ΒΕΓ αἶδὸ Εξηδααἱ (ὈΞΩΝ -- ὈΡΞΦΝΝ) ἰ5 ἴο θὲ ἰουπά ἰῃ 
Ιβῃνΐ (ἼῶΝ τὸ ἩΦΝ, Ἢ πὸ ΠῚ, πανί θθεῃ βυθδδβεταοά ἕον Ὁ9)}5) 
(ϑε6 5π|. Οορι. ἐπ ἰοσο). ἘΠ5εΒετα Εσμδααὶ οὐ 1σμδααὶ Ἀρρεβᾶτβ 
ἴῃ 1 δπά 2 5. 85 ἰβῃροβῃείῃ (ὭΣΘ Βοςἤοι “ββαπιε᾽" (ἀΚ- 
ἱῃξς [86 ῥἷαςε οἱ Βδ41}). Ὑῇεβα ομδηροβ Μεγα τηδάδ ἴο δνοϊά {88 
ΔΡΌΒοῖτοα πᾶτης Βααὶ ἀῃὰ β0ςἢ} γεσβηβίοηβ βθεπὶ ἴο ἢανα ὑθθη πηδά8 

δἱ ἃ ἰδίεγ ἀδίε ἰπδὴ {π6 σοπιροβί(ίοη οὗ τ (Ἀ. (τ. ΑΞῃΡεὶ ν. "). 
Αὐϊπαάαῦ ργοθ ὈΪΥ Ὀεϊοη 5 αἷϑο ἰο (με ογί ψίμαὶ ἰεχί οὗ τ 8. 1.4’, 
βίῃηςβ ὕορμαίμαπ, Μ αἰολιέ- σῆμα, ἀὰ Αὐϊπαάαῦ ἀτε ταθηἰοηθα 85 5[αΐπ 

ΜΙ Ἐπεῖγ [ΔΊ μὲσ οα Μι. ΟἾΡοα (1 5. 31" τ (ἢ. 1τοῦ).--394. Μενὶδ- 
δα' αἱ 1] 955" (Ὁ) 2.2), ἴῃ 9""" Μενή-ϑα' αἱ (Ὁ) .2). Ὑο ἔοτπιοσ 
Εἶνεβ 1ῃ6 τηθδηΐης “Β88] σοπίθη 5," δηὰ ἰ5 ργείοστοα ὃὉγῪ Νεϑβϑιῖα 
(Εἰεμηαριθη, ἢ. 121) ἀπ Νοείάεκε (ΕΒὲ. Νηηθβ, ὃ 42), [ἢς Ἰδίίεσ 

Βυρροτγίοα ὃὉγ (Κ ἰῃ 8: Μεριβααλ, “Ηετο οἵ Βα4],᾽ ὃγ Βῃ., ΚΙ. 
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(58ΟΤ.), σὰν (ΗΕ ΡΝ. ρΡ. 2ο1), διά Κεῦρεγ (Η οὐγαϊσομοη Εἰ- 

ξοηπαριθη, ῬΡ. 45 .7.). [πὶ 2 5. 4" 9" εἰ αἱ., 115 5οη οὗ [οηδίμδη ἰ5 

οα]εὰ Μερβίθοβμείῃ (3 52). Βοββδβίῃ ἰβ ἃ βυβεςζα(ίομ ἴογ 
Β48] (υ. 5.), ψῃΠῈ Μερῆὶ (52) ἰβ5 ὑγοθδὶν ἃ οοττυρίίοη οἵ 
Μεὴ (2). Ὑηΐβ ἰδία δἰγεδαν ἀρρβᾶγβ ἰῃ (2, Βεγα δῃά 949, ἰῃ 

Μεμφιβααλ..----ΜΊ.α}}} ἱτεχυοπῖ ῥϑγβϑοπδὶ πάπα, οἵ. 5"---98. 
Ρίμιοη {].---Μ εἰφο} 1] “Κη ῥγοῦδοὶν νι τεΐεγεπος ἴο ἀεί, 

διὰ [κε Βααὶ ἂι δοθτενίδιίοη. (ΚΒ 5 Μελχηλ, " Μαλχιηλ 

(δ 559).- - Ταγεα ΣΝ) 1 Ταβγεαὶ ὑ 9"..--- ΑἸ α2] Ὀεβίἀεβ {πὲ 
Κίπρ οὗ Τυάδῃ, 85 ἃ ρογβοῃδὶ πᾶπὴθ οὐἱγ Πογο.---836, 7εμοὶ αὐάδαλ] 
(ΠΡ) {,  αΐταλκ (ΤᾺ) 9“ {.--Ἠ[4]Ἰοριει}]. (Οὐ. γ"--τ-ὶ Ασηια- 
νε!}}] (ΓΤ, ΚΙ. 5ΒΟΤ. ΓΘ) “εαῖμ 15. βίτοῃρ," οὔουτβ 

αἰθὸ 8ἃ5 (6 πᾶπηδ οἵ ομβ οἱ Τλανὶ ἀ᾽5 ἤθγοαβ 113 2 5. 23}, δηά οἱ 

Ομ6 οὗἨ διἰβ οβῆςε.β 27,5, ἀπ 85 εἰἴπεσ ἃ ἕδη ν οὐ ρ]δσθ πδπΊα ἴῃ 

12), δηὰ (παῖ οὗ ἃ ρίαςε, τηοᾶ. ΗΠ ζηιαῖ,, ἴοι τα 1165 πογί-εδϑί οἵ 

7εγυβαίεη, μεηςος οἵ Βεη͵απλίη, ΕΖΓ. 2" Να. 123 ψ ἢ Με Νε. 

͵".--Ζἐργ}} ἄδίηδ οἵ Κίῃρ οἵ Ιβγδεὶ τ Κὶ. τό δἰ αἱ., οἵ [π6 ῥχίηςε οὗ 

ϑωθοη Νυ. 25", ο΄. αἰϑο 25.-- χα], ἴῃς πᾶπιὲ εἰβθύεγα ΟἿ 

2“,.--37. Βίρία 1]--- Καρμα}}}. (ΟΣ ἴον οοουστεηςα οὗ πᾶπῖα εἶϑ6- 
ΜΏΕΓΕ 20’ 2 5. 21|., Καῤδίαλ, 43, ο΄. ἴογ οσουττεηοεα οἵ πᾶπηδ 3} 

447}Ν6. 3..-- Εἰ αδαἢ πᾶτηε ποί ἱμίγεχαεηί, (1) 23, (2) 76. 29", (9) 

Ἐξγ. 103. 6] οὐ Αφαὶ  (μη]ε55 Ζεο. 14,}].--38. ᾿Α“γίξαηι "εἰς 
,3γϑι. δον]. (ᾧ, Ὁ, ἴανὲ Ὧ23 5. θγϑὶ θόσῃ ἰηϑίοδα οἱ ΑἹ Ἴ23 

Βοοΐιόγι, ν᾽ Ὠϊςἢ ἰδιίες τοδαϊπρ μ85 οἰεαυὶν ἀγίβθη ἔγοτ (ἢε [4]}1πρ’ οὗ 

ΟΠ6 οἵ (Π6 5ἷΧ 50η5 ἔσοπι [με ἰεχίὶ δηᾶ ἴῃ15 ΒΌΡΡ]165 ἴῃς ἀεβοίεπογ. 
ΤἼε ἀὔϑεηος οὗ [πε σοηποοῖϊνε Ὀεΐοσε 123 5ῆοννβ 8150 (ῃαΐ (86 

ψνογὰ οὐ σί μα! ν τν5 ἄγϑὶ θόση. ϑοπα Μ85. οἵ (ᾧῷ (σ΄. ΗΟ] 165) ΒΊΡΡΙΥ 
ἃ 50ῃ Ασα δἱ (Πε οἷοβε (θαΐ ποι ῷ 85). ( αἰνίάε5 [πε πᾶπις “4 σγί- 
Καπε ἰπῖο αὐ δηα »9...2.--- σληια᾽ ε1] οσουΓ5 ἔΓΕα ΘΠ 85 ἃ ῬΓΌΡΕΓ 

μᾶχηα ἴῃ ἰῃ ἰαίς Ηεῦτεν δηὰ 7ενν 58} ρεγῖοά, (1) [6. 40: “', (2) 2 (Ὰ. 

τρ"., (3) 23', (4) ΕΖτ. το"3.---δλέ αγίαϊ [].--Οϑαάία}}} ἰγτεχυοπὶ πᾶπλε. 
--ΠΠαπμαη] 5εὲ ν. 3.-- με ΠᾶΠΊ65 ἴῃ νυν. 33-3 οἵ [πΠ6 ἀδβοεηἀδηΐϑ οἵ 

540} ἅγὲ οἰβαυὶγ ἀδβίρῃεα ἰο Ὀ6 ρεγβοπδὶ, δῃἃ βίῃςεβ π0 πεΟ βϑΑΤΙ 

Ιᾶία Ὡᾶτηθ5 Δρρδᾶσ διοης ἴμεπι δηὰ ϑίῃςθ ἴΠεΥ ἃῖὲ ἴγεε ἔσγοπὶ 
Ταρε τ Οἢ5 δυο 8ἃ5 ἀρρεβᾶσ ἴῃ (μῈ δγίῆςία! σεηεδιορίεβ οἵ {ῃ6Ὲ 

ῥτίεϑίβ δηὰ 1,ενίίεβ (οἱ. ς᾽ “. (64 5.) ὅτ α. ὧς α.)), [δῦ 8 ΠῸ γδᾶβϑοῃ 
ἰο ἀουδὶ (Βεὶγ σεηυΐμεπεβ5 (ταν, ΡΝ. Ρ. 241). ὙΜεῖνε σεηεγᾶ- 
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τἰσηϑ ἔτοταῃ 881} ἂγὲ ρίνεη, ψ ας πουϊὰ Ὀτίης [Βς τεοογά ἄἀονῃ ἴο 

πρᾶγ ἴδ ρετοὰ οὗ ἴδε εχίϊο. 
39. 40. Νοὶ ρίνεη ἴῃ ς. 9.-ἰ Εελε ΕΥ λὲς δγοι μον] .6., ἴα Ὀγοῖμαγ 

οἵ Αξεὶ (Βε., Κα.), [6 τὴς νεῦβε [85 [15 σρῃιϊ σοηίεχί.---7].}} ΟὨΪΥ 
Βεσε δηὰ γ:".--ὐε μ5}}] 566 7'".---ΕΕἸἐρ με] πᾶτης οὗ βοὴ οἵ Ἡανὶὰ 3" 
147 δπὰ ἔπ ρογβοῃϑ τηεητοηθα ἴῃ ἘΖτγ. 8:5 1ο05.--- Βοιῦ »6]. (ΟἿ. 

4 ΟΒ. 14’.-- Ο ηὸ πεπάγοά απὰ ΠΠ1}]. Ὑΐδ πυαθεγ Εἰ5 ἴῃ ν6}} τ ἢ 
μοϑα ρίνεη οἵ ἔΔη1}}165 ἰῃ ΕΖΓ. 2 “-.--Ἴ πεϑ6 ψεγβεβ τΊΔῪ 6 ἰδκεη 
8ἃ5 ἃ ἰγταστηοπὶ ΜΠ μουΐ οἷοϑε σοηποοίίοι τἱἢ (μ6 ἔογεβοίηρ (Βη.) 
ΟΓ [ο]ονίης ἀἴγοςιΥ οἡ ν. " (Μεγεσ, Ἐμσὶ. μά. Ῥ. τότ, Ηορϑ). 
Ηορρ τεδά8 δμμαὶ (Ψ}}2) οὐ ρεῦβδρβ ϑλμαὶ (Ὀ}}Φ) ἴῃ ρίδοε οἵ 
Ἕ:μεξ (δῷ 9) ἀπά βηάβ ἴῃυ5 ἃ σοπεπηυδίίοη οὗ ἃ [πα οὗ ἀεβοεηΐ 
ἔτοπλ σεγα ν. .. ΤὮεη, οἵ οουζϑα, λὲς ὀγοίλμε τεΐεγβ ἴο [ῃ6 σοη- 

πεοίΐοῃ νὰ Ἐδυά ν. ". 
ΙΧ. 1.34. Το ἱπμαδίίδηίβ οὗ 76γι8616Π.--- ΤῊ 8. ϑεςιίοη 

ἴῃ νυν. 5317. 5. Ἠδ5. τηλγκοὰ δπηΐΥ πὰ Νε. 11", ΒΟΙᾺ 
Ραϑβᾶρεβ εηυπηεγαῖα ἴπ6 ΠΑΡ ἰΔηῖ5 οἱ 76 γιιβα]6 πὶ οὐ (Π6 βᾶπιὲ 
ξεμεγαὶ ρίαη, νὰ 5 Κίηρ σοἰποίάδησεβ ἰπ (ἢ6 πᾶπηθ5 οὗ (μ6 

τεβί ἀεηίβ. 

(ἡ) Τῆς οὨΠάτγεη οὗ Γυάδῃ δοοογάϊΐηρ ἴο ἴῃς οἶδη5 οἵ Ῥεγεζ, 5με δῇ 
(υ. 4.), δῃὰ Ζεγαῖι, ψῖἢ τεργεβεηίδιϊνεβ οὗ ἴῃς β8πὴς παᾶπὶς ἔοσ ἴδς Βγϑὶ 

ὕνο, βίπος ᾿'σμσὲ (9) (ν. 9) 5. εαυίΐναϊεηι ἴο ᾿ΑΙμαίδ (πὴ) (119), 
δηὰ ᾿ΑΞφαίακ (γ᾽ Φ»ὺ) (ν.5) ἴο Μϑ' αϑίδῃ (π)Φ}Ὸ) (115). (12) Τῆς «δ]- 
ἄτεῃ οὗ Βεη͵δτηΐη, τ δολίμ 5οη οὗὁἩὨ Μεολμάδανε ἰπ ἑὰς ἢ (ν. Τα1). (3) 

Τῆς ρτγίεϑίβ νὴ ὕεδαΐαν, 7εποίαγίδ, .)αολέπ ἴῃ ἑΔο ἢ (ν.}9 1119), "4 σαγίαμ 
(ΠΡ) Ἔαυϊναϊεηϊ ρῥἱαίην ἰο ϑεγαίδῃ!: (5512), βίπος τμεὶγ ρεαΐργεεβ δὲ 
ἴῃς βᾶπης, ἐ.6., ἐδ 505 οΥἹ ΗΠ ἡ κέαν, ἐπε 5οη οὗ Μεςβιίίανε, ἐμι6 5οη οὐ Ζαάοξ, 

ἐπε 50» οἵ Μεναϊοίῆ, ἐπ 505 οὔὕΓἹἨ Αήμδ, ἐμὲ γμὶεν οὗ {πὸ βοιδο οὐ Οοά (ν... 

11), δηὰ ᾿Αἀαίαΐι, ἐμ 505 οἵ ]εγοβανε ἱἢ ἴῃς βα τὴς πατηθβ Ῥασλδη δὰ 
Μαϊοῦ Ἴαἷ πῃ Ἠΐ8 ρεάΐᾳτες (ν.13 1112) ἀηὰ Μα' αφαὶ ἐδ 505 οΥ ̓ Αὐϊεὶ ἐδ 
δοπ ΟὗἨὨ «Ἱαξκεογαῖ ... 116 505 οΥΓἹ Μεεμήϊονβ πὸ 5οη Οὗ 1 ΡΟ 
(ροῦΨΟ 2 . .. ππν 12 ὈΝΥῚΡ 12 9}Ὸ) (ν. 3), δαυίΐναϊ!εηι ἰο ““ ΑἸλδϑηβαὶ 
ἴδῃ ϑοη οὗ ̓ ΑΖζαγεῖ ἰῃς βοὴ οὗ Αἠζαὶ ἴῃς βοὴ οὗ Μοβῃ]θηοῖ (ῃς 980 οὗ 
Ιππηοτ "ἢ (ὈγΟ ΦῸ 12 ἼΠΝ 12 ὉΚῊΡ 12 ὍΨΦΌΡ) (11). (4) Τῆς Ινίϊεβ ῖϊ 

ϑπονιαίαλε ἐδδ 505 οἵΓἨ Ἡ ατλσπδ ἐδ 505 οἵ ̓ Αεγίκανε ἐ}.6 5οη οὗ Ἡ αφλιαδίας 
δηὰ Μαηαπίαϊ ἰδ 505 οὔὕὁἨἩ ΜΊοα ἰμι6 τοπ οὗ Ζίξνγξ (οὐ Ζαδάϊ) ἐδ6 ον οὔ 
Α.5Ξ6}} διὰ ἱΟδαάίακ ((Αδάα) διε 5ο᾽: οὕ δμονια ἕα"" (ϑβδπιπιυδ) ἐδ 5» 
οἵ Οαἰαὶ ἐ:6 505 οὗἡὁ“μδιμπμη ἰπ ἐδο δ (νν. 1.16. τχι6. 11, (4) Τῆς 
ξαῖε-κεερετβ τ ᾿Α ἀξωδ απᾶὰ Ταίϊνεον ἴῃ Ἔσο Β (ν. 17 111). 
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ὝΜΒεβε βἰ μα ]τί ἰε5 μανα ουπα Δῃ ἐχρίδηδίίοῃ ἴῃ {με σοπεηυϊ 

οὗ [8Π6 ἔδιη ]ε5 οὗ Τεγυβαὶθπὶ θεΐοσγε δηα δἵξεσ (ῃ6 Ἔχῆθ, οὺγ σμβαρίεσ 
εἰνίῃρς ἴ[Πε ἔοστμεσ, ἀπὰ Να. τσ ἴῃς ἰαϊίεγ (Καε., Ζοε., ΟἽ.). ϑυςὰ 

δεοῖυ 8] σοπίϊηυ τυ ψἱἢ [15 Ργεβεγνδίίοῃ ἴῃ τεοογὰβ σᾶῃ ΒδγαΪγ θὲ 
βεσίουϑὶυ τηδίπἰδίπθα, δἰ μουρᾺ ἰΐ ΡγορΌΪΥ ψτὰ5 [μ6 ποιίοη οἵ ψδο- 
ΕνῸΓ ρᾶνγα [18 σμδρίοσ (5 ρίδςε ἴῃ 1 (ἢ. (Βη., δπιά. ζ1ἐδί. Ρ. 7, 
Μεγεγ, Ἐηδδὶ. "μά. Ρ. τοι). ΤῊΪ5 τυτί τοῦ 8 ἀβι δ} τεφαγά θα 85 (Π6 

ΟΒγοηίΐοϊοσ, Ὀυΐ βίηςθ [86 ΟὨγοηΐοϊεσ μδ5 ἰγεδίεα οἴμοσ τηδίϊογβ ἴῃ 

ος. 1-8, δηά 5ἴποε ἢ ϑυβίεπις δ! σοπϑίεγβ (με ἀυ(ε5 οὗ ἴΠ6 
1ενῖϊεβ ἀπ ραίε- Κθαρεῦβ (νν. 17.329) ἴῃ 2613 5., ἴξ Πᾶ58 Ὀδεη Βεϊά 

τμαι [18 σὨδρίεσ 15 δῃ ἱπίεγροϊδίίοη (50 Βη.). [{8 δυῖθου 566 ΠῚ5 ἴὸ 

Βανε (δ κεη ἃ σερίβίεσ οἵ ροβί-χι]ς ᾿ΠμΔὈ  Δη 15 δηά σίνεῃ ἴἴ ἃ ρ'δοε 

Βεῖα οὐ {με βυρροπίοι (πὶ (ἢ 8 τερίβίεσ γεργεβεηϊθα 4150 ῥγὲ- 
Ἔχ ]Πς σοπάϊτἰοπ5 (διά. 115. Ρ. 7, Βη.). Τμα σμδρίεγ 56ΘῈ ΠῈ5 τα- 

Ἰαϊθά ἰο Νε. σι, [σγουρὰ {πεῖς οὶ μανίῃρ ἃ σοπηπηοη βουσοε (Βε., 
διηά., Βᾶ., Βα., ΚΙ.), ἀπά ἴῃς ἀϊβεγεηςεβ θείῃ {Π6 πὶ τᾶν 6 ἀπε 

ἴο σμδηχοά σοπάϊιϊοπ5 οἵ ρορυϊδίίοῃ ἴῃ 7εγυβαὶθπι---ΝΕ. 11 ταρτο- 
βϑεπίίηρ (μοϑ6 οἵ ἴῃς {{π|6 οἱ Νεβεγαϊδῃ δηα οὐγ σμδρίεγ ἴποβα οὗ 
[πε {πιὸ οὗ (με (Ὠγοηίοϊεν (ΚΙ.). Βοίῃ σμαρίογβ ἃγὲ τεραγάβα Ὁγ 
Μέεγεῦ (Ἐρέδι. μά. ΡΡ. 189 1.) 85 ἔτεα [δποῖεβ οἵ ἴῃς (Ἀγοηίςοϊογ 
ψ τ ουΐ Ὠἰδίοσῖοαὶ σγοσῖμ. ὙΤῊΪ5 5 ροβϑίθ]ε. 

[πὶ ίανογ οἵ [μ6 Ομγοηίοϊεγ᾽β σοπιροβί(ίοη οὗ [ἢΪ5 σμδρίεγ πηᾶν Ὀὲ 
ΔΙ]εσεὰ (ἢ 14εἰ (μ4ὶ (ῃς ΟΠ γοηΐοἶεγ ἰῃ ἴῃς ρσεοεαϊηρ ομδρίεσγϑ ἢ 
ἴεν ἐχοερίίοηβ ἀ6α}5 ψ ἢ [μΒῈ ἀνε] η - ΡΙδοα5 οὗ (πῸ (τρεβ. ΤῈ 

εἰν οἵ Τεγυβαὶεπι οουἹὰ ποῖ τν6}} ῃᾶνα Ὀθθ ὀνεγοοκεά, ἰΐ 5 ἀγγιιεά, 

δηά γεῖ σου]ά ηοί θὲ δϑϑιζῃθα ἴο Δὴγ οπα ἰσῖρε, ἤεηςς ἴῃς [15ὲ οἵ 
ἱῃμα ἰδηῖ5 ἔγομλ ἴῆγοας ἰτρεβ, [υάδῃ, . Βεη͵απιη, δηὰ 1κενὶ. 
(ΤΒε νογάϑ ἰῃ ν. ", 4πῶ οἵ {πὸ εν άγεη οἵ ἘΡῤῥγαῖνι απὰ Μαμασϑοῖ, 
816 νη ἰῃ Νά. ΣΙ, Δηἀ 5ἴποε ΠΟΠ6 βιιοἢ ἅγα δῃηππιεγαῖθα ἰῃ (ῃ6 
[ο]]οννΐπ νΈγβεϑ, ἃγῈ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ φίοββ. Ὑεῖ συ. 1.) (Εογ ἔυγίμεῦ 
Ροϊπίβ οῃ ἱπίγοάδυςίίοη ν. ἐ. νν. " 5.) 

1. Απὰ αἱ! 1Ξγαοὶ τυα5 γερίοίεγεά), ὙΤῊΪ5 ϑοπίθηος ἀρρβθᾶγβ |1Κ6 
ἃ τείεγσεηςε ἴο (Π6 ἔοτεζοίηρ φεηβδίορίεβ οὗ σ (ἢ. δηὰ Πᾶ5 Ὀδεῆ 50 
τδεη (Κε., Ζοε., ΟἽβ.), θυϊ (δε ἰο]ονίης βἰαιεπιεηὶ, “δοκοί 4 ἐμεγ 

αγε ευνήδεη, εἰο.,, ταῖ μου ἱπιρ]1ε5 ἐπδί ν. 1 15 δὴ ἱπάερεηάεηίϊ ἰπίσο- 

ἀυςείοῃ ἴο (ἢ 5 5εοίΐοῃ (ΒΕ.) ἔγοπι ἴῃς μαπά οἵ ἴῃς ἱπίεγροϊδίοσ 
(Βη.). ΑΝ 1σςγαοεὶ ἰ5 ποῖ (ῃς ἰεῃ {τε 5 (8 Κοπ ἴῃ σοπίγαβί ἰο [τἀ Δ} 
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(Βε.) θαϊ εἶτ μον 811} [μ6 {γθε5 ἱπ φεπεσαὶ (Κε., Ζοα., Βη.), οὐ θείίζεσ, 
7υάδῃ πὰ δε εἰεπιοηῖβ νοι δα μεγοὰ ἰο (Π6 8. Κίπράοπι αἴζεγ 
722 Β. 6. (ΚΙ.)..--͵ῸἾ͵Λε Βοοὶκ οὗ (με Κίπρε οὐ 1Ξγαοὶ απὰ .μάα}} 

ἴλυ5 ᾧ, Ἐ, Μεγεν, Ερέδί. "μά. Ρ. τοο; “Ἴδε ΒοοΚ οἵ ἴδε Κίῃρϑβ οὗ 

15:86} Δ, ΑΥΝ., ΚΝ., Ζοε., Καυ., ΚΙ., δῃηὰ ψεῆθγαιγ. υμάαῖ, 

ἴθεη, δοςογάϊηρ ἴο [5 ἰδίΐεσ τεηἀδγίην, 8 [Ὡς βυδήεοϊ οἵ [ῃς ἔο]]ον- 

πῷ νεγὺ ἀπά ἴῃς πεχί εἰδιϑε τοδὰβ “"δηά 7υΔἢ νὰ 8 σατο ΑΥΤΑΥ 
ςδρίϊνε, εἰς." Οἱ [Πἰ5 “Βοοξ οἵ “6 Κίπρε οΓ Ιςγαοὶ απὰ “μᾶα}᾽" 
ζ΄. 4 (ἢ. 27} 355} 365, ψ“Ὦοτα ἰΐ ἰ5 πιεηἰοηφα ἱπ σοπποοίίοη ἢ 

]οίμδπι, [οβἰδι, ἀπά 7εμοϊακίτα (νυ. Ιπῖτο. Ρ᾽. 21 3.). Ηετε [ῃ6 

τεδάοσ '8 γείεστοά ἴο {18 νοῦ ἔογ (Π6 τερὶ ϑιγαοη οἱ αἱ 75γαεῖ, 

ΜὮΠ6 ἴα τυτί τεῦ σοηῆπαεϑ Ὠἰπηβεὶῇ ἰο (μαὶ οἱ ἴῃς ἱπῃδθί(δηϊ5 οἵ 
7εγιβδ]θπι.--- ΤῊ} τὐόγε σαγγίοά αἰὐαγ, εἰς.]1. ΤῊΪΒ σδῃ τείεσ ΟὨΪΥ 
ἴο αἱ 1Ξγαοὶ ἃ58 τεργεϑεηϊθα ἴῃ [ἀδ. ὙὍὙδὲ βυδ]εοὶ πϑρᾶ ἠοΐ θὲ 

ἡἽμάαλε οἵ ἴῃς ἰεχῖ, Βαϊ σΔῃ ταδὶ γ θῈ ΒΘ ρρ οἃ. ὙΠ βεηίεηςε βοσνεβ 
8ἃ8 ἢ ἰηἰτοάυςίίοπ ἴο {με 10]ονης ἐπυπιεγαίίοη, βίπος ἴμ6 οδρ- 

εἰν! ν μὰ Ὀεοοπὶα [πὰ αἰνίαϊης Ροϊπί ἴῃ Ὠἰβίογὶ αὶ τγεοκοπίηζ.-- 
2. Ατιοαϊβοδίίοη οὗ Να. 11".- ΕἶγΣ!] ἐ.6., (Ὠϊεῖ, αἴίογ (μα βυρρεϑιίοη 
οἱ Νε. 11", “Απὰ (πεϑὲ δὲ ἴῃς Ἵῃίεῖ τηθῃ οἵ (6 ῥγονίμος ὙὯῸ 
ἁψεὶὶ ἰπ }εγυβαίεπι᾽" (ἸΣἹ ΠΟΤ ὩΣ ΠΌΝ), ἀπά ἰδὲ 115ὲ νν." “- ἰ 
ταίκεῃ 85 ἰῃδὲ οἵ οἰίεῖ πιοῃ (Β8.); ογ ἴπε βγε αἴζεγ {με τεΐυσῃ ἔγοτι 

ἴδε οδριἰνίγ, ἐ.6., (86 ᾿πμαθιιαπίβ οὗ ἴπε ἰαπά ἰπ ἴῃς ἢγβί ὁβητΌγΥ 
{[εγ {με τεβιογαϊίοῃ (υ. υϑὲ οὗ Ἰ2 5 ἴῃ Νε. 5.5.7») (Β6.); Βαϊ (μς 

Ροβί ΐοπι οὗ [115 σμαρίθγ 5ϑῆονϑβ (δὶ (με νυτῖτεῦ ἀεβίσηβα ἴο ρῖνε ὑγα- 
Ἔχ ]ἰς ἐπα ἰΔη5 δηα ἰΐ 15 θεοῦ ἴο (Κα γε ἢ τΠδι ἔοτοο (Κε., 
Ζοε., Οε., Μεγεγ, Βη., ΚΙ.).-- 1 πιεῖν ῥοσϑεσσίοης απὰ {πεῖν οἰ 65]. 
ΎΠεβε ψοσὰϑ ἀγα δἰπιοβί τηθδηΐησίθββ ποτα. ὙΠΕΥ ο8} ΟΠΪΥ 5 ψῃ ν 
τπδὶ [μ6 ἱππδθϊἰδηῖ5. οὗ [πΠ6 ἰαπᾶὰ ψβεῆπεγα! υ ψνεγε αἰνϊἀοα ἱπῖο ἴῃς 

ἴουγ [οἸ]οννίης οἰ5θεβ. ὙΏΕΥ ἃγὰ δὴ δυσί ἀρτηθηίΐ οἵ “πῃ οἰτἴ65 οὗ [- 
ἀδὰ ἀννεῖί ἐδοῇ ὁπ ἰῃ ἢΪ5 οὐγῃ ροβϑθβϑίοῃ ἰῃ {πε ὶγ οἱτ165᾽ (Να. 113), 
ψΒεγε (Π6 ρΡοϊηΐϊ ἰ5 (Πῃδί ἴμοϑὲ εηυπιεγαῖθα ἴῃ (με (ΟἸ] ον νΈΓβῈ5 
85 ἱπμαθίϊδηΐβ οἵ 7εγιιβα]θπὶ ἰοστηευ]ν τεϑί θα ουίϑιἀ6 οἵ (86 οἷν 
ἴῃ ΜὨΐοΙ (ΠΕ Παά ποὺ σβόβεη οὗ ἰμεῖγ οὐσὰ ἔτεα ν}}} ἰο ἄν ε}]} 
(Νε. 113).---]σγαοὶ, ἰμ6 ῥγἱεοίς, {πὲ Πευΐος, απά ἰμε Νειἰμέμη]. 
ΎΒοβα ψογάβ 50 ἀγὰ ἰδκϑη ἴγοιῃ Να. 11, ἔγοῖὰ ψῖ ἢ “δηὰ (Π6 

5005 οἵ ϑο]οποη ᾿" [85 Ὀδεῃ ομηἰ θά, ροβϑί ΟΪῪ θδοδυϑβε δ (5 {{π|6 
1818 ἀεϑίῃδίίοη δὰ οεαϑεά, “"ϑοὴβ οἵ ϑοϊογηοῃ ̓" θείῃ οοιργε- 
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Βεηπάεα υὑπάεγ ἴῃς Ν᾽ εἰδέμένι. 1ςγαεῖ, ἱ.6., Ἰαγτάθη ποὶ οὗ 1,εν[ἰςαὶ 
ἀεβοεηΐ ((}. ΕΖτ. 219 τοῦ εἰ αἰ.). ΤΊ Νειβμέηῖηι, Τεμρ]ε βοσνδηῖβ 

τοοκοπϑά 85 ἰηΐεσίοσ ἴο (με 1εν[65, δ μου ρἢ ἰδοῦ ργορδΌϊυ ἀπηαῖχα- 
ταδίθα πὴ [μετ]. ὙΠΕΥ ἃγῈ ΟὨΪΥ πιρηιοποὰ μεσε δηὰ ἰῃ ΕΖγ. 
24. 88. Τὸ 7 8:1. 30 ΝΙ6. 455... 748. 60. 18 7χο39 (4) 118. 5. ΤΒΕΥ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 

ψετα οὗ Οδηδϑη 5} οτἱ ρίη---πιοβὶ {ΠΚεὶγ ἴο θὲ σοῃηεοίοα τὴ ἴῃς 
Αἰδθεοηίίεβ (1058. 93) δῃὰ με ἰογείζιιθγβ τηθπομθα ἴῃ ΕΖ. 44}. 

-3. Απὰ ἐπ "εγιδαίοηι ἀτυοῖ! οογίαΐη οὐὙὨ "16 οἰ άγεη οὐ σμάα! απὰ 
εογίαΐη οἵἩ ἰ᾿ι6 ομἠάγοη οὗ Βεμ)]αηπ)]. ὙΠεθῈ νογὰβ ἀρρεᾶσ αἰ5ὸ 
ἰῃ Νε. ᾿τἍ.--μα οογίαΐη οἵ ἱμε οἰ ]άγοη οὐ ἘΡῤ᾿γαὺ απά Μαπας- 

5ε}}}. Ὑμεθεὲ τογάὰβ ἀρράγεητν πᾶνε Ὀδεη δα δά ἰο [ἢ 5 ροϑβί-χι]ῖς 

Τα βία ἰο τηᾶκα ἴξ ἰἴ ῥγε- Ἔχ! !ἶς σοπαϊ οη58. Ασςογαΐης ἴο (ἢ6 

ΟἸΒγοηΐοϊεσ, πλοῦ θογβ οἵ ἘΡΆγαὶπὶ πὰ Μδηδββοὴ δαπεγοά ἰο (Π6 
5. Κίπράοιι (2 ΟΠ. 28: 3011. .6.343). ὙὮΕΥ ἄγε ποῖ, μονενεσ, πιθῃ- 

οποά ΟΥ̓ ᾿ἷπὶ ἰῃ σοπηεοϊΐοη Μιὰ (ἢς τεϑίογαϊίοῃ. 

4-0. ΤΏ 501}8 οὗ 7ι64}.--4. Νε. 115} Ὀερὶπϑ5 ν τ “Ετοιὰ ἴμ6 
8018 οἵ ΤυἀΔ},᾿ ΜὨΐΟΒ τᾶν θὲ ϑυρρ θα 45 ἴῃς πεδάϊπρ οἱ 115 
νεσβε (ΚΙ.) ογ (86 εαυϊναϊεηί οἱ (5 μεδάϊηρ πηᾶν ὍῈ βϑεὴ ἴῃ ἐδ 
δοη οἵ ὕμάαἢ, πὶ  ῖς ἢ [Π6 νεσβα ἐπά5 ἀπα νἘ] ἢ ἰ5 ποί ἰουηά ἰπ 

Νεβοιιίδη.---ιμαὶ 1] ᾿Αἰμαΐδῃ Να. ται { (υ. 5.). ὙΠΣ πᾶπῖεβ, 
ΜΒ ΟΠ να ἷ5 οἱ ρίμδὶ, ἃτα οὔβουτε δηὰ οἵ υποογίαίη τηεαπίηρ.--- 
“Αν»ιθήμμά]. ΟἿ. γ5.--ἰΟνιγῇ. Οὐ. γ5--Ιριγὶ] Νε. 4"1.--Βαηε]. 
(Υ. δ", ἃ ἰτεαυδθηΐ ὩδπὶῈ ἰπ ΕΖι.-Νε.-- - ΤΠ 5 ̓ἰπς οἱ ἀεβοεηὶ ᾿5 
εμαγεϊν Ὄὔϑουγε δηὰ αἰβεγεηὶ ἴσοπι (Π6 οὔθ ρίνεῃ ἱπ Να. 114.-- 
Ῥεγεξ]. Τα πιοβί σοηϑρίσυοιβ οἶδῃ οὗ Τυάδῃ (ς΄. 2. ").--ὅ. Τῆς 

δλμἑοηδ65] (ΔΓ Να. ταῦ 3 7) σοττεβρομα τη [86 5μεῖδ- 

εἰΐε5 Οὐ τ) εἴνεη ἰῃ Ν. 2659 ἃ5 {π6 δια γ οἵ εἴδη ἔγοπι 586 δ ἢ 
6 9οὴ οἵ Τυάδῃ, «΄. 4.".--- Αταΐα]. (. 455 Μα' ἀβαίδῃ Νδ. 119 
(υ. 5.), τβοβε ᾿ἷἰπε οἵ ἀεβοθῃΐ (Ὠγουρῇ ϑἷἰχ δησεϑίοῦβ ἔγοπὶ “(86 
ΘΒ ἑ 6 ἰ5 ρίνεη.---. Ζεγα μι]. (ΟΥ̓. 25 τῃ6 (Ὠἱγὰ οἰδη οἵ Τυάδῃ. 
-Ο'έμο]. Οὐ. 95. Νοῖ εἴνεη ἴῃ Νε., σοσε (ἢς σοττεβροπαΐησ 
γεσβα (115) τεδὰβ ""δηά 4}} (με ϑοῃβ οἵ Ῥεσεζ,᾽" (Ὡς ἰαϑὲ ννοσγάὰ δὴ 

ΕἾΤΟΣ ἴογ Ζεγαζ (Μεγεσ, Ἐρμέδὶ. μά. Ὁ. 187, ποῖίε).--πθΘὶν κηϑπάγοα 

απὰ πίρο!}] ἰὰ Νβ. 116 (86 ὨυτΩΡΕΥ ἰ5 “468 τηδῃ οἵ 5ἰγεηρίῃ,᾽ ἐ.6., 
ΠΆΡΘΡΪε οἵ τὐΠ ἰᾶγν βεσνίοα. ὙῈῈ ἰΑτροῦ ΠΊΕ Γ τηΔῪ ἱπαϊοαίε (ῃ 6 
ἰποόγεᾶϑε οἵ ρορυϊδίίοη οὗ [Π15 οἶδη δἱ (μ6 {ἰπ6 ῇθῃ (15 σμαρίεγ 
ψΨ 88 στε ῃ. 
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1-9. Το βοῃ8 οὗ Βοη͵ασιίῃ.---Ἴ. δαϊϊ [6 δοη οὐ Μοςλμμ]α»} 
ξἴνεῃ αἰβο ἰῃ Νὲε. 11 {, δυϊ ψ ἢ ἃ ἀεοϊάεα]γ αἰδέεγεηὶ ρεαΐρτεε. 

11 ἰβ ποῖ αργορδῦϊα ἐμαὶ “5095 οἵ Ηοάδανία:» 5οπ οὗὁἨὨ Ηασϑεμμαΐ,᾽" 

(ΠΝ ΔΟΠ 13 ΠΥ ΤΠ 13) ἰ5 ἃ οοττυρίίοη οὐ ἀογναιίοη οἵ ““7υάδῃ 
800 οἱ Ηδββεπιδῃ᾽" (ΠΝ ΌΓΙ 5 ΠῚ) Νε. τι' (ΠῚ ΤΠ ἀπά 

ΤΠ ἀγα σομίιδοα ἰῃ ΕΖΓ. 245 δῃα 3"), πα Βεῆςε (Πε ρεαΐρτεθ 

οὗ ιμῖ5 δαί δοη οὐ Μεε)μεϊατε ᾿ὰ5. ἤεγα Ὀθαῃ δηείγεὶν οπι(εἀ.--- 

8. 1ὑπεῖακ 7] μ45 Ῥδεη βεθῆ ἴῃ ““Οδθθαὶ᾽ οσ “σδθθαὶ 5411α1᾽᾽ οὗ 
Νε. 115.- οΊΒ6 οἴμοῦ μοαᾶβ ἤεσγα τηβηςοηθά, Εἰαΐρ ἀπὰ Μεςϊιϊανε, 

ἅτε ψὶϊμουϊ σοττεβροπάφηςοβ ἴῃ Νε.---9. ΤῊΣ πυροῦ ἰπ Νά. ἰ5 
928. 

10-18. Το ῥγίθβίβ.--- δγε (μὰ σοττεβροηάεηοε πὶ Νά. 5 
ΨΕΙῪ εχϑοί (υ. 5.).. ὙΠῈ πηδίεσίαὶ, Βόνανεσ, 5 ρίνεῃ ποσα ΟΟΠ1- 

ΡδΟΙΪΥ, βἴποθ ΟὨΪΥ ομα δηυπγεγαίίοῃ 15 ρίνεῃ ν. 15, ζ΄. Νά. 113. 15.0.1 

Θἰχ ῥγίοβγ ἔαπι 65. ἅτε τπεηοηθά, 7 εΔα᾽ ἑαΐ,, "εποίαγίδ, απὰ 
«.]αεἰιέη, ν. νν.,) σἰθουϊ ρεάϊγτοεβ, Δρραγεηι!γ Ὀεσαδυβε ἴμεϑε ἴἤσεα 
ΠΔΠΊ65 ἄρΡδᾶγ ἀπιοηρ ἴδε ῥΓίΘϑΕυ δηλ }}165 0 τοσεῖνθα σοῦΓϑΕ5 ΟΣ 

ΔΡΡοϊηίπηεηΐβ ἴοσ βοσνίοα ἰῃ ἴῃ6 ΤΕΠρΡΙς δί {μῈ {ἰπ|Ὲὸ οἱ ΤΠ ανὶά : 

“εάα ἑαν,, ἴῃ6 ϑοσοπα σουζβα 247; υἹοδοϊαγὶδ, ἴ[ῃ6 ἄγϑὶ 24"; αομέη, 

(δὲ πνεπῖγ-ἢγϑὶ 24:τ, οεδα' ἰαε αἰϑο Ἀρρβᾶγβ ἃ5 ἃ δι} πᾶτης ἴῃ 186 
Ἰι5ὲ οὗ [Πὲ ῥγίεβδίβ ψῃο τεϊυγηθα ἢ Ζεγυῦραθεὶ ἘΖτ. 25. Νε. 

7,35, Δα 85 ἴῃε π8116 οὗ το οἢϊεἴβ οἵ [με ῥσχίβϑίβ οἵ {πε βᾶσηβ μετ οα 
Νε. 129 “-. «ελοϊανὶδ οὐ "οἱαγὶδ (Νε. 1119) 5 [ἢ6 πᾶπιε οἵ ἃ ῥσίεβι Υ 

Βουβε οὗ {πΠ6 ἀδγϑβ οἱ 7οϊαΚὶπὶ ψἤοϑα μεδὰ ννὰ5 Μαίίεηδὶ Νέα. 12"», 
ἃηὰ ἴγομχ ψὩοἢ ἴμῈ Μδοσοαρεεβ ψεσα ἀεβοοπάδα (τ Μδς. 2"). 

Ῥεγβοῃβ οἵ [815 πδπῖα 4150 ἄγὰ τηεηςοπϑα δηηοηρ (ἢ Ὀγίοϑῖβ ΠΟ 

δοηΐ ὑΡ ἢ ΖεγυθθάΡεὶ Νε. 129, πὰ ἢ ΕΖγα ΕΖ. 8, ᾿Αὐαίαΐς 
δπὰ Μα' αεἰαϊε (υ. 5.) ν." θεϊοης τηοβί ΠἰΚεὶγ ἴο [μ6 58 π|6 οδίεβουυ 
ἃ5 ἴπε Οἴπεσ ἴὮγεα [811}}165, βίποβ, νυ 8116 ποῖ Πδτη65 οὗ ρυἜβι]ν μουθ68 
τχθητοη δα ἴῃ 247-15, [16 ΓΟΓΓΊΘΓ 15 ψίνεη 85 ἃ ἀδβοεηάδηὶϊ οἱ Μααίοϊ 

1α᾿;, ψ8ο Βεϊά {86 ΒΓ ῥτίεβε!υ σουγβα (24), ἀπὰ πε Ἰαίίεσ ἔγοτα 

Τρρηον, ϑὮο Β6] 4 [ῃε βἰχίβεπιῃ (245). ᾿Ατσαγίαϊε ν."", ἔοτ ψ ΐοἢ ττα 
ββουϊὰ τεδά δϑεγαΐαλι, αἴϊεγ Νὰ. 11'1, Ῥγοῦδοὶν σε ργεβεηῖβ ἃ 5: ΠῚ. 

᾿ΡΠΕΒΕΥ ἀγα] (μαὶ ἀρρϑᾶγβ διηοηρ [με ἰ15ῖ οὗ [π6 ῥυίεβ! δ ηλ}}165 

οὗ ἴῃε τἴτης οἱ 7οϊακὶπι Νά. 12:3. Αὄὔῥσίεβί οὗ ἴῃς βᾶπ)Ὲὲ Ὡδπὶδ 5 

εἰνεπ ἰῃ Νε. 12' διηοὴρ ἴῃοβε Ψο τεϊυγηθα ψ ἢ Ζεγυθθάρεὶ. 

Τῆς ψεπεδίορυ οὗ «δεγαίαϊι, Ὠονγενεσ, 5 ἰμαὶ οἵ ἴῃς Πἰρῃ ῥγίθβδὶ 
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ϑεγαίδῃ, ἴῃ ζδί μεν οἵ Τεμοζϑάδκ, νἢο ψεηὶ ἱπίο οαρν!γ, νι ῖἢ [μῈ 
ναγίδιίοῃ οἱ Μεομμδ μη ἴοΥ ΘΔ]]υ πὶ ἀπὰ [πε ἰπϑεγίοη οὗ Μαεγαίοιδε. 

Ὁ. 55α. (ὅν «.). ὙΜΆ116 ἰἰ 5 ροβϑβίθ]ς ἐπδὶ (ΐ5 15 [86 ἴσα σεηθδίορν 
οἵ (15 ϑεγαία ἀπὰ [πδ΄ ἢς τεργεϑεηῖβ ἴμ6 Ὠϊρῇ ῥσχίεβι᾽β ἔδυ, (μα 
νίενν ἰ5 ρ]δυβίθ]ς {παι (818 ρεηθαίορυ μδ5 τίϑοῃ ἰμῃγουσᾷ (Π6 φίοββ 
οἱ βοῆα οὔθ Ψ8ο ἰἀεπεβεα δεγαέίαΐρ πῖτα (ἢ Ὠἰρῃ ῥγίεϑὶ οἱ ἐμαὶ 

πϑηης (Βη.). ᾿Αἰφαγίαξε ταοβὶ ΠΠκοῖγ οᾶπης ἰηίο ἴῃς ἰεχί ἔτομῃ ““ΑζαγίδῃὉ. 
18ε ἰδίμεσ οἱ ϑεγαίδῃ"" (549 (6.)). Τῆὴς γον οὐ {π6 ἤομδε οἵ Οοὰ 
ΤΊΔΥ ταῖεσ εἰἴ μεσ ἴο Α' μἐξμὸ οΥ ᾿Αζαγίακ (ϑεγαΐα}). ΤΪ5 ἰδἰίεσ δν 
βᾶνα ἀγίβθῃ ἔτοπὶ 2 (ἢ. 312, Ὑ μετα ΑΖζαγίδῃ οὗ δε γεΐρῃηι οὗ ΗἽζεκίδῃ 
5 ξίνεῃ (πμαὶ οἶος, οὐ ἰΐ πιδὺ ἀεβοσῖθε δὴ δοίυδὶ οβῆος οἵ [πε {{π|6 

οἵ (15 τεοοσά. Τ15 οδῖος τδυ ποῖ τγεδῃ (δὶ οὗ ἴπε ἰῇ ῥγίεϑὶ, 

βίποα ἴῃ 2 (ἢ. 3215 βενεσγαὶ βυςἢ συ ]ογβ ἀγα πιθηιἰοηθὰ. ΤῊΣ ϑυ: 
οὗ ἴμῈ πυτηθοῖβ οὗ {8686 ῥυίθβ!ν 8 Π}}}165 σίνεῃ ἰῃ ν. 15 15. 1,760, 

ψ 2116 ἴῃ Νε. 11:3. 152. 1ὲ γε ἤδνα 822, 242, δηὰ 128, ἃ ἰοἰδ] οὗ 1,192. 

Ν. 15 ηοΐῖ ΟὨΪΥ Ποηίαίηβ (15 βίῃ ρα βυ πη τυ Ὀὰϊ στοὺρβ ἰορεῖμεγ 

Ρἄγαϑοβ ἑἰουπὰ 5οδίίογεὰ ἴῃ Νὰ. τι. Απά ἱμεὶνγ ὑγείδιγοη ἐς πεοαὰς 

οἤ ἐλιεὶν 7αϊδιεγ5᾽ ποιιδθ5 Ἀδὰ 5 118 σοιτεβροπάδφηςβ ἰῃ 11:5 6-; ΝΗ ΚΔ) πιο 

ο΄ ναΐογ, ἴῃ 11; ἐξ τοογᾷ οἵ ̓ ξ τεγυΐοο οὐ ἐμ: βομιδο οὐ αοά, ἴῃ ττ'3. 
Ιῃ δάάϊξίομ ἴο [86 πμδηλ68 φίνεῃ μεσγε, Να. 11'4 Τῃ ΘΠ ΓΠΠΟῺ 5 8} ΟΥΕΓΒΘΕΙ, 

“ΖΑὈθάϊε! [με 5δοὴ οἵ Ηδρχθαο]ΐπι.᾽ 
14-16. Τὸ 1,ον ί68.---14. δλειναὶ ἑα ἀρρεδγβ ἰῃ Νε. στ'9 τὴ 

186 5ᾶτηε ρϑάϊρτος εχοθρί πδΐ ἰπϑιθδα οἵ οἱοβίης στ 7γορε ἐΐ6 δορὶ 
οἵ Μεγαγὶ (ΛΘ 2 12) (6 Ἰίπε οἴοϑεβ νὰ “βοὴ οὗ Βυηὶ᾽" 
ΟΣ 13). ΤῊΐβ Ἰδίίεσ πᾶν μάνα δγίβεῃ ἔγοπι ἴῃς ἔογπιεσ (Β6.). 

ΤῊΘ πᾶμε ἰ5 ἔγεχυεηΐ δηά ρίνεῃ ἴῃ σοηπθοοίίοη Ἡ] ἴμς Μεογαγίία 
7υάυΐδυη ἰῃ ν. "5 δηά 2 (. 295. (Νε. 114 Π858 ΠοῸ ράᾶγα]]εὶ ἰῃ οὐγ 
Ρᾶββ8ρε.)---ἰδ. Βαξδαξξαγ {] ἰβ ἃ βίταηιρε ὨᾶπΊε, ρεσβᾶρβ ἴῃε 58Π16 
85 ΒακΚρυκίδῃ Νε. 11",.-- ογεο, 1 απὰ Οαἱα!] ᾶἃτὲ νυδῃιηρ ἰῃ 
Νε. 11.--ὐαἰαμίαλι, εἰς.] 'ὰ Νε. 111 (υ. 5.) 15. βιὰ “(86 οϊοῖ 

ἴο Ῥερίῃ (με (Πδη Κϑρίνίηρ ἰπ ῥσάγεσ," ΕΥ͂. ὙΠε ἰεχί ργ ρΔὈ]Υ ἰδ 
ςοιτυρί (βε6 Μαιίαπίδμῃ, ἘΒὶ.).---16. 'Οδαάία}) (υ. 5.).--Ανπά 
Βεγεο εἶα 5οη οὗ 45α με 5οπ οἵὁἩΘἁ ΕἸξαπαῖβ τοῆο ἀιυεῖ! ἐπ ἐμι6 υἱΐαρες 

οἵ “1:6 Νειορ)αϊμ!ε5} ἐπεγεὶν σαπείη πὰ ΝΕ. αἰ; ἀρρθᾶγβ {6 ἃ 
τλδΥρίη 8] ρἷοβ5 δα ἀθὰ Ὀγ βοπὶε οπα ἰο οοπιρίεία ἴδε [151 οἱ 1,εν 08] 

βίῃ ειβ σαῖμεγ (μᾶπ (ἢ6 ἱπμδο Δηῖ8 οἵ 7εγιβαίεω. δἰξαπαΐ 
Τεργεβεηίβ ἴμ6 ἴδγαῖγ οἱ Ηεπιϑη, (πῃ6 Κεβιδίῃϊίε, οἰ μεγνηϑε ποί 



ΙΧ. 1.34. ἹΝΗΑΒΙΤΑΝΥΞ ΟΕ ΤΕΕΌΘΑΙΕΜ 173 

ταργεβεηιθα Βογὲ (οί. 6)5..)), 716 υἡϊαρες οἵ 16 ΝΝείορπαιϊμηίος ἅτὰ 
πηρηιοηοά ἰῃ Νέα. 125" 88 ἴῃ τεβϑί ἀβῆςεϑ οὗ “ἴδε βίῃρεγϑβ." Νείορῃδ 
8ᾶ8 Ὀδθθῃ ἰἀομεβοὰ νὰ “ὕει Τοδα,"" ποῦ οἵ ΒειΒ] μοι 

(ΘἹΡΡ. ΠΙ. Ρ. 52), οσ Βεὶ! Ν᾿ ι, ἀθουΐ ὕνγεῖνα πλ1165 νγεϑί οἵ Βεί}]6- 
Βει (ΒΟΡ. ΒΚ. 1. Ρρ. τό}, τεὐεοϊθα "γ Βῃ., Βαβά." Ρ. 124). Τὴδ 
ὨυΡοΓ οἵ ἴδπε 1,εν᾽τε5 (ἴῃ Νά. 11|5 284) 5 ἘΠΕ ΓΕΪῪ οσγαϊοα. ΤῊΪ5 
ἰδὲ οὗ ἴῃς 1,ενἰϊο5 ἰβ Ὀγ μοῖραν (μδὶ οἱ ἴπῸ συ οἵ ϑ5ίῃρειβ. 

11-34. ΤΟ γαῖο- Κοοροῖβ δηά {δοὶγ ἀτ168.---Ἰη (ἢϊ5 5εςιίοη 
ΟὨΪΥ νν. "7. 33. τα ραγα]οἰθὰ ἰῃ Νἧ. 11 δηά [μὲ σεπηδίπαο ἰ8 ἃ 

[υσίμον ἀδϑογροη οἱ [ἢ6 Ῥεγβοηπεὶ δηὰ ἀυῖ1ε5 οὗ [με ραίε- Κααρεσβ 

οὗ ἰς Τεμρὶε δηά Ροβϑί]Υ οἵ βοῆς δαάιίομδὶ 1,ονϊϊεβ. ὙΠῈ 
βἰδίεπιθηΐβ, ΒΟΥΘΘΓ, ἃγῈ ΒΟ Ώδι σοη Γϑαϊοίοσυ δηά σοηξυδεά. 
Οοπαϊείοῃβ οἱ {πὸ τυτί[ετ᾽5. οὐτῃ {πα ν. 13», οἵ [με αν! αϊς ρεγοά 

ν. "», δηὰ οἵ [με Μοβαὶς ρεγίοά ἄγε ποὶ βῃδζρὶῃυ ἀἰβεϊσυϊδιοα, 1 ὸ- 
ψῦῖβε ἴῃς βίδίυ5 οἵ [πε ραίθ- Κορ 5 15 ποὶ ἀεβηϊ(εῖγ οὐ] ηεα. ὙΒΕΥ 

816 ἱπίτοάυςεα 85 (Βουφὰ αἰδιϊηοί ἔτοῦι (πε 1,εν 65 (ν. 17 σοταραγεά 

ψἰ ν. .)), δῃὰ γεῖ {ΠΕΥ ἀγὰ ᾿οδ] θὰ 1,εν [68 (νν. ""- 5). Ὑπεὶγ οβῖος 
ὅοεβ Ὀδοῖ ἴο (μὲ Μοβαὶς ρετίοα (νν."" .), δῃά γεῖ Ῥανϊὰ δηά 

ϑαιλιεὶ τα βαἰά ὁ βνε ογάδίηβα ἴβεπὶ ἴῃ (μοὶ οβῆος (ν. 3). 
ὙΠΕΥ ἀρρεᾶγ ἰῃ (ἢε ]15ῖ οὗ [με ἱῃμαθιιδηῖβ οἱ 7εγιυβαίθπὶ δηὰ γεῖ 
18εγ, οὐ δί ἰθαϑί ἃ ροσίίΐοῃ οὗ ῃθπι, ἄγὲ ρίνεῃ τεβϑίάθεησα ἴῃ υἱ]ασα5 

ουϊβίάς οὗ ἔπ εἰν (νν. "- 5). Ιη (ες ἀεβογριίοη οἱ {ποῖγ ἀυ{ε5 
186 Ὑτίϊεῦ ῥΡᾶ5565 δὶ οπςβ, ψίμουΐ Δηγ ἱπαϊςαίίοη οἵ (με ἔδεί, ἰῃ 

ν. "νυ (Βε,, Κε., Οε., Ζοε., Βη., ΚΙ.), οἵ ἰῃ ν. " (Βα., ΑΚν.),, ἰο (ῃς 

ἀυϊῖε5 οἵ (με 1,δν τε5 ἰῃ σεῆοσγαὶ. Απά ἤπδΠγ ἴῃ ν. 3 (πε βἰδίεπιθπὶ 

ἰ58 πηδάς (μδἰ (Πε56 τὲ ἐΐξ δίμρεγς δῃὰ ἴῃ νυ. "' γε πᾶνε ἃ 5} βου ριίοη 
ΔΡΡΑΓΕΘΏΓΥ οὗ 8ῃ δἰίογείμεν ἀἰβογεηὶ ρασαρταρἢ, ἰ.6., ἃ 115ὲ οἱ {88 
οὨίεῖ πιθη οὗ [ἢ 1,ον 68 γμο ἀπεὶὶ δἱ 7εγυβαίεση. Α ραγίίαὶ ϑοὶι- 
τίοῃ οἱ ἴμ65ὲ ἀἰ θηου ἶε58 πλᾶν ὈῈ ἔουπά ἰῃ (ἢε [οΟ]]οννπς σοπβίάογα- 

ἄοηβ: (1) ΤΏ γψαίε- Κθαρεσβ, ργορδθὶν ἴῃ [μῈ αι]! οϑὶ ροϑβί-εχῖ]!ς 

Ρεσιοά, τεγὲ τεζαγαά θα 45 αἰβιίπςί ἴσοπὰ [μ6 1,ονϊί65, δηα [ἢ15 ἀἰβίίης- ᾿ 

ἰἰοη νγὰ8 πιδάβ ἰῃ ἰῃς ἄγβι ἰδὲ οἵ (Π6 ἱῃ μα ἰδηῖβ οἵ 7εγιιβδίθπι, 
τεβεοιοά ἰῃ νν. 14. 17 Να, τα... θὰ ἰδίας ἔμαΥ, οἵ δἱ ἰεαβί (μς οὨϊεῖ 

φαῖε- Κδερεσβ, εγε τεσ Κοπθὰ 858 1,ενἴ65 (νν. 1" “- Ἐς, 26). (2) Τὴδ 

ταδάϊοη τεβρεθοϊίηρ ἰμεῖγ οὐ βίη ΓΔΥ Πᾶνα Ῥθθη (15: δγϑί, {μαΐ 
δἰοης ἢ [με οἴμεῦ οβῆοία]5 οὗ (με Τεπρ]ε {ΠῈῪ νεγα ἰηϑιϊυϊοὰ 
ὃγ Πανὶ δηά ϑαγμῖεὶ (ν. " οἵ. τό5 26: «.), ἀῃὰ (ῃεῃ, βεοοπαϊγ, (μαὶ 
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τηϊ5 ᾿πϑε ας0Π ἀΡΡ θὰ ΟὨ]Υ ἴο {π6 βυθογαϊπαῖς ψαίε- Κθαρεῦβ ὙΠῸ 

τεϑι δὰ ἴῃ [86 σουπίγυ (νν. 33: 5), 1116 (ἢς οὨϊεῖ γαίς- ΚΟΟΡοΓΒ ΏΟ 

γε ἀβὰ ἱπ 7εγιβα]οπὶ (ν. "7) ἰγασβά μεῖς οδῖςε ἴο ἴῃς Μοβαὶς ρεγίοα 
(ν. ""..). (2) Το δργυρὶ ἰγτδῃβί(ίοῃ οὗ βυργθοϊ τᾶν Ὀ6 ἄυε ἴο 
οοΥτιρίοἢ5 οὗ {με ἰεχί ογ [86 οπγϑϑίοῃ οἵ νεσϑθβ ογ σία! ν πυτ τε ἢ 
(υ. .. 

17. δμαϊϊμηι, Αξξμδ ἀπά Ταῖνιοη} τὲ δῖλοὴς (ες 5ἰχ ἔδπγί- 
1165 οὗ χαίε- Κβερεῖβ ψΏῸ τεϊαγπθα νυ Ζεγυῦθαθεὶ δοοογάϊηρ ἰο 
ἘΖι. 23. ϑδλαϊϊμεηι ἀοε5 οὶ ἀρρεᾶγ ἰῃ Να. 11", γον ἸΒτουρ ἢ 

ἃ ςοργ 5 5 ονεγβίρῃί. Ης ἰβ πιεπιἰοηθα σι ἴῃς οἴ ΕΓΒ 'ῃ ΝΟ. 12 

ὑπάεγ {π6 ἤᾶτης Μεβμυ απ (ϑ8ε6 α]50 ν. .5).---αὶ μὑπιαη] (ἸΠῈ}) 
νης ηρ ἰῃ Να., ἃπα Εἰβενῃεγα ΟἹΪΥ ἴπῸ πᾶπ)6 οἱ ἃ βοὴ οἵ ἂἃὴ Απδκίία 
Νυ. 132 705. 15". 7. 119 ἢ, 15 βυϑρίοἷοιβ ἃῃμἃ τὺ ᾶνε ἃγίβθῃ ἔγο πὶ 

ἴδε [ο]]οννίηρς ἡ ιεὶγ ὀγείδμγοη (ὩΣ ΤΙ) (Β8.), ντιεη Ρεσθαρβ ἴο 
18 Κε {πε ρῥίδος οἵ Α{θγ, ψῃϊσ τηᾶν πᾶνε Ὀδεη ἀγορρεά ἔτογῃ [Π6 

οσίρίπαὶ ἰεχί, βίποε ἔοι πδπΊ65 ἅτε πεοάβα (ς}. ΕΖ. 24 δῃὰά τοῦ", 
ΨΏεγε Αἴοῦ (ἼΝ) πᾶν πᾶνε Ὀδθῃ σοιτυρίοα ἱπίο ὕτί ("ἘΝ })). 
Οσ (δῖ5 ἰουγίι πᾶπης, “4 μέριαπ, τᾶ Ὺ πᾶνε Ὀδθῃ οοἰπαά ἴο πιεεὶ (86 

τεαυϊγετηθηὶ οὗ ν. ", ἴῃε οτγψίπαὶ ἀοοσυτηεηΐ οὗ {πε ἱπμδθὶϊδηῖ5 οὗ 
7επιβαίεπι μανίπ ΟὨΪγ ἴμτος πδπις5.--18, 4πῶ ἩΡ ἰο Πὲς ἤπιε]. 
Τα τεΐεσεμοα 5 ἴο [ῃ6 ρεγίοα οὗ (ῃ6 ψτίίεσ, ἐ.6., οἱ ἴλ6 ΟΠ γοη οΪοΓ 

(ΕἸἰ.), οὐ. οἱ μἷβ. ἱπίεγροϊδίογυ (Βη.). Αἱ ἰδδὲ {ἰπ|6 δλαϊμηι ν᾽ὰ5 

βίαιϊοποα ἐρ ἐδιε ἀὐμρ᾽5 ραΐξ οπ {16 δαδὶ οἰάδ οἱ ἴῃε ΤερΙς ἃγϑᾶ. 

Τῆε εαϑβίεγῃ ψαίε οἵ [με σοιτί οἱ ϑοϊοπλοῃ 5 ΤΈΠΊΡ]6 πλδὺ ἤᾶνα Ὀθθ 

οΔ]]οὰ {πὲ Κἰπρβ ψαίε ἀπά (ἢ δηοίδηϊ ἤδΠ6 ΤΔΥ μάνα Ὀδθη ῥζγα- 
βεγνϑὰ ἴῃ [πε βεοοηαὰ Τειηρῖε; οἵ [85 ᾶπΊα, βίποα ἴῃς παίυγαὶ εῃ- 
ἴγᾶῆςσα ἴοσ ἴῃ Κίηρς νψουϊὰ μανε Ὀεθὴ αἰΐγεςιν ἔγοπι (μῈ ῥραϊδοα οα 

(}6 βου, πᾶν πᾶνε θθεῃ ἀεγίνθα ἔγτοπι ΕΖεῖκῖ6]᾽5 [Ἔτη ρ]ς, ἰῃ ΒΟ Β 
1 τογὰὶ Ἔπίγδῃςα 5 ρἰδοβά ου {με εδϑί (ΕΖ. 46: “.).---ΟΥ δι6 καρ οἵ 

ἐ᾿ι6 Ξοης οὔ 1ευὶ] [μαϊ 15, [6 ΤειιρΙα ν ΓᾺ [15 σι Ρε5 δηά σοιγίβ, 

80 Ἔχργεϑβίοη ἀογίνθα ἔσογα ΝῸ. 2:1, δη ἀ ρδγδὶ!εἰθά ἴῃ ἴπ6 ““σδρ 

οὗ Υδῆννε μ᾽ 2 (ἢ. 31, ἀῃὰ ἀουδι]ε85 υϑεὰ ἴο ἱπαϊςαίς ἴμαὲ [86 
[δγα 165 οἵ (δε χαῖε- Κδεροῖβ (νυ. 17) δγεδαν δἱ (ἢ {πη οὗ Μίοϑεϑ ψετῈ 

“ἴῃ οβςΘ᾽" (ο΄. ν. 155).--10. 5μαϊϊμ») οἰθαυῖγν ἴῃς 5βᾶπιε 5 ἴπε δ λαί- 
ἔμ οἵ ν. "1, ἀηὰ ἰάδητςαὶ] τὶ ΜεϑΒοϊθτηίδῃ 261, ΘΒ εηγδῇ 26:..-- 

Κοερεγς οἵ {μὲ {μιγεπ)ο! 45], 1.6., σαῖε-Κοερεσβ. (7. ἴογ [86 υ8ὲ οὗ 

115 ἴθγπὶ 2 (ἢ. 34᾽.2 Κ. 12,5 3) 23’ 25: 76. 35..-- 0} διε ἰεη1] ἴ.ε., 
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εἰἴδεγ οἵ (δε ἰδθεγηδοῖε οὐ ἴπῈ Τεμρὶε; [μ6 ἰοττα σουϊὰ ΔΡΡΙΥ ἴο 

εἰμεν (5εῈ ν. 3) δηὰ ὑσγοῦδθὶγ νγὰ5 υϑοὰ ψ ἢ (μὲ ἱπίθηϊ; οσ (δς 
ΕΓ ΠΊΔΥ Πᾶνε τηρᾶπὶ Πανὶ ἰεηΐ (2 5. 61") (Ζοε., Οε.).---αΑπ ὦ 
ἐμεὴν 7αΐδεγ τυεγε οὐεν ἐΐ σαν οὗ Υ αἡιιυεῖι ζοερεγς οἵ ἐμ:6 ἐπίγαπεε]. 

ΎΠΕΙΕ ἰ8 πο σϑοοσὰ οἵ [158 ἰη Ῥ, Ῥυΐ 5ἰποαβ ἴῃε Κογδηϊιεβ. Ὁ Γα 

ξίνεπ ἀεβοεηὶ ἔγοπι Κοῆδίῃ (ΕΧ. 6:5. .), δηά 5ίποε ἴῃ6 Κεμδί  τε5 

Βε]ά {π6 ἄγβί ρίαςε διλοης ἴῃς βεγνδηίβ οἵ [με ΠοΙνῪ ρίδος ἃπὰ ψεσα 

ΤΕβροῃϑίθ]ε ἔοσ (με μοϊϊεϑὶ νεββεὶβ (ΝῸ. 4 “.), (18. ἰγδάϊοη οουὰ 

Θαβὶν μάνα δγίβοῃ. ΤῊ σαν} οἵ Υαὐιυεᾷ ἰβ ἴῃς ἱδθεγηδοὶς, δηὰ 
ἐμ6 σπίγαποες ἰ [ῃ6 δηΐγαηςε ἰπίο ἴπε οουτί οἵ {πε Δ εγηδοῖε (Κα.), 

ΟΥ̓ ἴδε τείεγεηος ἰβ ἰο {86 σδιρ οὗ Ιβγαεὶ δηά ἰΐ5 επίγαηςε (Βδ.). 

ΤΠε ἔοσγμσσ, (με τλοσα υβι8] Ἴχρίδηδίίοη, ἰβ ἰο θὲ ρσεξειτεα.---20. 
Απάὰ Ῥλμήμπεϊιας ἐς τον οΓ Εἰδ αξαν τϑας γμΐοῦ ουεν ἤδη ἐγ ἐέρια ρα5]. 
ΤῊΐβ δα το ΤλΔΥ Πᾶνα ἃγίβθη ἔγοση Νιι. 25 5', ὙΒΕΓΘ ἰῃ ν. ὁ ἰ5 
ταθηιοηθα ἴπε ““ἀοοῦ οἵ [με ἰεηΐ οἵ πηϑοι π᾿ Πεγα 8]} (ἢς σοῆστο- 

δαϊίοῃ οἱ 15γδ6] ψεγὲ ψαίμεγεα, δηὰ ἴῃ ν. ", “"ῬΒίηθἢδ5 ἄγοϑα ἔγοπι 

186 πχϊάϑὲ οὗ {πε σοηρτεραίίϊοῃ ἀῃα ἴοοὸῖκ ἃ 5ρεᾶγ ἰῃ 8 πδηά,᾽" 85 
1δουσῇ Βα εσε δῃ οσεγ πεσε οἡ ἀπίγ, ἰῃ σοτητηδηά οὗ ἴμε Κεερ- 
Εἴ5 οἵ {Π6 μαίε.---Μ416.} Υγαλιυεῖ δέ ὐὐὖΈο πῆρα. ἂτὶ ἰπβίδῃςε οὗ {με 
7ενῖβα δπά Οτεηίδὶ συβίομι οἱ υἱζεγίηρ ἃ Ρίουβ νυ ῖβῃ ἤθη πλθῃ- 

τἰοηΐπς ἴ(Π6 πᾶπια οὗ ἃ αἰδβιϊη σι ϊϑῃοά τἰφῃίΐεοιβ ἀθδα ρεζϑοῃ.--- 

21. Ζεομανίαϊι, εἰς.1 ἃ ςοπππδίίοη οἵ (πε ρἰογίβοαίίοη οἱ 5)αἰϊμηε 
ν. "», βἰὶπος (ἀπ γίηρ 584] Πυπὶ ἢ Μεβμο]επιῖδῃ δηα 5 με] ει 8}) 

(265. ..) Ζεο αγίαϊε ν᾽5 Ἠΐβ ϑοη. Ζοοανίαϊε οΟἸΘΑΥΪ τγᾶ5 ἃ τηδῃ οἵ 
Ῥτογαΐηθηος ἰπ ἴῃς ῥγίθϑιὶΥ ἰγδαϊἰοηβ, “ἃ ἀϊβογθαεῖ σουῃβαὶοσ ᾽ἢ 

(261). Ιη σοπηεοίίοη ΜΠ νν. 53 “- “1:6 ἰσμὲ οὐ πιδοίδηρ ταυβὶ Ὀ6 
ὑπαοτβίοοα 45 [δε ἰδρογηδοὶς αἱ Οσίρεου (Βη., Κὶ.) οὐ ἴῃς ἰεηὶ 

ἴοτ 186 ἃτκ ἀυτγίπρ [μ6 {ἰπὶ6ὸ οἱ Πανὶά, 116 ἃ5 ἃ σοηῃιηυδίϊοῃ 
οὗ νν. 1 1- οΟεδιὶν [Ὠε Μοβϑαίς ἱεηΐ 15 τηδδηὶ (Βη.). Ὗν. 135-31. γα 

Ῥαγεμίειίοαὶ δηὰ ργοῦδῦ]ν ἃ ρίοβϑ, βίπος ΌΥ τηδκίησ ἴῃς ραίε- 
Κοαρεϑ᾽ οβῆοα δῃ ἰηβιτυϊοη οἱ ἴμῃ6 Μοϑβαῖς ρετίοά {πεὺ ἀρρᾶγ- 
ΕΠ ςοηίγδαϊοϊς ἴῃ βἰδίεπιθηὶ οὗ ν. 5, βεσε Πανὶ δηὰ ϑδπλμεὶ 
γα [15 ἑουπάετβ (Βη., ΚΙ.) (νεῖ νυ. 5.).-.-22. 41} οὐ ἐδιόηι ὐλο τὐέγὸ 
ἐμοσοὸν [07 ραίο-κεερεῦς αὐ ἐδ ἐπγεσηοϊ 5 τὐεγε 212]. ΤῊΪ5 βἰδίθ- 
τηθηΐ ἰ5 ἃ ςοῃ(ἰπυιδίίοη οἱ ν. 13», Οὐ. Νε. 1τ'ν, βογα [Π6 πυμαροῦ 

ἰδ 172. ΜΕΥ τὐεγε γοσκομεά ὃγ ρεμεαϊορίες ἐπ ἰμιοὶγ υἱ]αρε5]. 
ΤὨΕ επλραϑὶβ ἰ8β οὁα ἴῃ6 ὅπ] ρῆγαβθε ἰῃ δηϊὶεἰραϊίοῃ οὗ ν. 5.- 



τὴ 1 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ 

Ῥαυϊὰ απὰ ϑανμρεῖ {ἦι 56ε7 εϑίαὐ!δμεὰ ἐδηι ἐμ ἐδμεῖγ οὔίοε οἵ 
ἐγω5:]. ΤὨΪ5 5ἰδίειηεηΐ γεβρεοϊίηρ [ῃ6 ποσκ οἱ θαυΐά 5 ἀρτεο- 
Δ0]ε ἴο {με ΟΒγοῃίο!εγ᾽Β νίενν οἵ μἷ5 Ββανίηρ ογρδηϊϑθα [ῃ6 ρεγβοῃηεὶ 
οὗ τὰς ϑδηοίυδσυ, ρυίεϑίβ 24᾽, [μεν] 2357 2451, Βίηρειβ 25: δ', 

ξαϊε-Κεαροῖβ τόϑ δηά ἱπ}ρ] 1 Πγ ἴῃ 26' 5. ϑανημ᾽ εἶ ἰ5 οδ!εὰ [ἢ ς 
Β6ΕΙ ΔίίεΓ 1 5. 9, αἷβο 850 Ἷδ]θὰ ἰπ 2635 29", κεν 5ε Ηδηδηὶ 2 (ἢ. 

161. 1... ΤΆΐβ 5 [Πε ΟὨ]Υ τεοοσγά οἵ ϑδηλε} 5 ραγι οἰ ραϊίοη ἰῃ ἃ.- 
ΤἈΏΡΕΙΏΘΏΪ5 ἴογ {86 βδῃοίυδγυ δηᾷ ἰΐ 5 ἃ φοοά ἌἼχδιηρὶς οἱ [εν 5ἢ 
Μιάγαβῃ. Ἡϊβίογί ιν, ἢΐ5 δοινγ σου ΟὨΪΥ Βαανα Ὀθθα ἰῃ σοη- 
ποοίίοῃ ἢ (86 ἰΔΡεγηδοὶα ρἰδοθὰ Ὁ ἴῃς ΟΠγοπίοϊεσς δὲ Οἰρθοη 
(165 2 (Β. 15), βίηςε Βς ἀϊεὰ Ὀείοτε (με ἀδαίῃ οἵ ὅδυϊ, ἀῃ βεποα 

Ῥεΐοσγε ἴδε τεΐρῃ οἱ θανὶα.---28, Το αμὰ ἐδεὶγ εἰμ άγεη ἰὐεγε αἱ 
ἐμε γαίες οἵ “᾿ι6 μοιιδε οὗἩ γαΐαυενι, ἐμὲ επί ποιδε, [0Υ ρμαγά5]. ΤὨΪΐΒ 
βίαἰθτηθηΐ τεΐεγβ ἴο ἴῃς ἔπ} 1165 οὗ ζαῖε- ΚἝαρεΓβ Εν ἴῃ 7 γυβα θη. 
ΤὨε ὕννο δχργεββϑίοηϑβ, ἐδε ποόιδε οὔ γαλκυεῖ, διὰ ἐπε πομδε οὐ “δε 
ἐεηὲ, ϑθεῖῃ υϑεἀ ἴο σονεσ Ὀοίἢ [86 οᾶδβε οἵ {με Τεηρῖε δηά τῃς ρετγοα 
οὗ Ῥανιά Ῥείοσε ἴς Τερὶε γὰ5 Ὀ}1. Ὅθα ϑεοομα ἐχργεβϑίοῃ 
ἴΠθη εἰἴ μὲσ τείεσϑ ἴο [με ἰεηΐ οὗ {πε τ οὐ Μί. Ζίοῃ (σ΄. 165) οὗ 

τῆς Δ Όετηδο]ε αἱ αἰρεοι; οσ {πε τυτί [εσ τηδὺ ποῖ μανα ἀἰβιησυϊπποα 

Ῥεΐννθεῃ μεπι. ΤῊΪ5 ἰαϑὲ 5 τηοϑί {{κοὶγ. ον ρμαγάς, ἴ.6., συαταϊ- 

ΔῊ οἵ [Π6 ραίε8, τ΄. Νε. γ)..-- 924. Οἵ. ἴΒε διτδηροιιθηῖ οἵ ἴμ6 ψαΐο- 
ΚΘΕΡΟΙΒ ἴῃ 26: α.,..-26, 454 ἐπεὶγ ὀγείδγεμ ὐἶοὸ τὐεγα ἐπ ἐπεὶγ υὴ- 
ἰαρες τὐεγε οὐρά [0 ἐσοηι6 ευενν δευεμ ἄαγς, ἤγοηι ἰΐπιε ἰο ἐέριδ, 9 

δὲ τυὴδϊ 4656]. Νο πιχεπίίοῃ εἰβενογε 15 τηδάς οὗ ἴῃς ραίε- Κεερετβ 

ἀν! ης ἰῃ ν]]αρεβ. Τῆς βίηρεγβ, Βούγενεσ, αἰὰ 50 (ϑεε ν. "). 
Τόσο, ἐ.6., ἴῃς ψαΐε- Κοαρεῖβ πηθηϊοηθα ἰῃ ν. 1".---26. Σὸν ἐδε 

7ριιν ομής (ἐμεγοος 97) γαϊδ-κοοβονς ἰὐεγε ἐπ σομμίημαὶ οἷἶές ((γμ5}}} 

ἦνε., ἴεν ἀἱά ποὶ τοίΐδίε ἔγοπι {ἰπὶ6 ἴο {{πὶ|6ὶ ἃ5 ἴῃς ὑμάογ ραίΐε- 

Κεδρεσβ. Τα 0 οἸεατὶν τεργεβεηϊθαά ἴῃς ἰοὺ ἔδυ] 68 οὗ ν. "75. 
- ΤῊ αγε {με 1,ευΐε5]. Ἑτοχγὰ (δ 5 ἰξ τνου]ά βθεῦὶ {μδῖ (Π6 ὑπο 

ξαῖε- ΚΘΕρεῦβ Ὑ0 τεϑι δὰ ἴῃ [ῃ6 νυ] ]αρὲβ Έγα ποῖ γεῖ σεοκοηθα 88 
[νϊϊε8. Τῆς Ὑτίϊε ΡΟβϑιΟΪΥ ἢ45 τηθϑηΐ ἴο ἀἰβιϊη σι 5} ὑννο οἰαβ865 
οὗ ραίε-Κεθρεσβ: ἄγϑί [μοβ6 οἵ [Πδ ἔουγ [δ Π}}}165 οἵ ν. 17, γῇο ἰτδσεὰ 
1Πεῖὶγ οξῆοε ἰο (ἢς {πῆς οὗ Μοβεβ, ψγεγε δοκηονιοάρεα οὗ ον ἰςαὶ 

ἀεϑοεηῖ, τοϑί δὰ ἴῃ }εγυβαίθπι, ἀμ ψο56 τεργεβοηίδίϊνεβ μοἰ ἃ 186 
οοῃίίηιι4] οπῆοε οἱ ομίεξ ραίθ- Κδεροσβ δῃηὰ ψβοθα ἀυϊ65 ἃσε ἀ6- 

βογρ6α ἴῃ νν.""» “-; ΒΕΟοηαΪν ἴΠ6 ὑπάεγ χαίθ- θερεγϑθ, 80 σεβί θα 
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ουΐ οὗ 7εγυβδαίεπι, ἱγαοθά {πεὶγ οβῆςε ἰο Πανὶ δὰ ϑδπιιεὶ, ἀπά 
Ῥεγίοτστηθα {μεῖς ἀπ68 δἱ βίδίθα ἱπίεγναὶβ, δηὰ πεσε ποῖ τεοκοηθὰ 
85 [εν]ῖε8 (υ. 5.). --Αἄοϑᾶ “ΕῪ τὐεγε οὐε ἐμι6 ομαιδεγς απὰ ἰδια 

ἐγεασμγίος οἵ ἐμὲ πομδὲ οὐ Οοἀ]. ὝΒοθῈ πογάβ οἰἴμοσ ἰηιτοάιος 8 

ΔΘ ῬΔΓΆΡΤΑΡΗ βρεακίηρ οὗ [ῃ6 ἀυϊϊεβ οἵ {με 1,ον]ε5. ἰπ φεηθγαὶ 
δηῃηὰ τοὶ οἵ ἰδ ραίε-Κεερεῦβ (Βε., Κο., ΖοεἽ., ΟἽ., Και., Βη., Κι.) 

οΥ ἴδε ἔους ομϊεῖ ραίε- ΚΕΕΡΕΓΒ ἃγὰ 511} [Ὡς βυδ])εςὶ (Η͂, ΕΚ 3., Βα.). 
Ιῃ 263. α., αἴϊεσ [μ6 εηυτϊηογαίίοῃ οὗ πὰ ραί}-Κθ ρε β, ἃ 15ὲ οἵ ἰῃ- 

αἰνίάυ4] 1,ον 1658 ν0 ΤΕσα ονοῦ ἴῃ (Γεδϑυτίθ8 5 σίνεη. Ολανιδεῦς, 
βίογε- ΠΏ Ι5 ἰῃ Μμΐο ΕΠΠ65 δηὰ βδογεὰ νεβ56}5 εγα Κερί. 
ΓΟ. 2 ΟἈ. 315: 5 ποναο, 13.-. ὙΠ656 μετα οίἢ ἃ ρατί οἵ {86 
ΤΕΏΡΙς ἰἴ56}} ()υἀρίηρ ἔγοπι πε ρ]δη οἵ δοϊοπιομβ δηὰ ΕΖεϊκὶ 6} 5 

ΤειρΙε5, 5εε 8. δηὰ ἘΜΒῖ.), μα ροβϑβί!ν βϑεραγαῖς δυϊάϊπρβ ἰῃ 
[με οουτίβ (26:) (Βη.). Μετ {{π|6, Βονενεσ, ἰβ πόση οἱ Ζεγιθ- 

Ρ40 615 Τερὶε.---27. Του ἰοάρεά γομνπὰ αδομὲ {ἦα πομδο οὔ Οοά, 
ον προη ἐδέπι γειά ἐμὲ ἀμγ οὗ τυαϊοπέηρ, απὰ ἰμὸν παά σἤαγρε 
οἵ οῤεπήηρ ((π:6 ἰδηεῤ 6) δυο τεογηΐρ]. ΤᾺΣ βυδήεοϊ 15. δἰ μοῦ 

[86 Ινῖεβ ψμο μδὰ σμᾶγρε οἱ [μὲ βίογεβ οἵ {πε Τερὶε πὰ 

βοῆς ψασε τεαυϊγοὰ ἰὸ συδτὰ {Π6πὶ τ σάτα ἀἂΥ ἀπά πἰφζῃϊ, ογ, 

85 ἴδῃς Ἰαβϑί οἴδιιβε βιφρεβίβ, (ῃ6 ῥτγίποῖραὶ ραῖε- Κβερεῖβ. Ορῥον» 

ἐπρ (ΠΒΏ) τᾶν αἰϑο θὲ τεηάογθά ἔδυ, 85 εἰβενῃεγε 7ὺ. 35 15. 
2233 Ὁ, Βεηςβ ἐΐδγ τὐεέ οὐεῦ ἐμε κόγ, ἱ.6.,ὄ ἴἃ 8 ἱπουγαρεηΐ Ὡροῃ 

1Πο ἴο ὀρθὴ ἰδ βίογεπμοιιϑαεβ Ἔν σῪ τηογηίησς (Βε.).--28. 4νπὸῶ 
δον! οὗ ποηι μαά σμαγρε οὗ ἐδιξ τὠερσὶϊς οὗ δεγυΐοε]. ῬτοΟΌΔΟΪΥ {πὰ 
ΠΊοΓΕ ΟΟΒΕΥ ἰτδαϊοηαὶ χο]α δηὰ 5ίϊνεσ υἴδη51:15 (285 5. Ὁ η. 1" 
53 5.) ἅτ Βεῖὲ γείειταὰ ἴο, βίηοε (ΠῈῪ εσε ἴο ΡῈ δοσυγαίεϊυ σουπίοά. 

-29. Τῆς δμοῖγ μερὶ] ἴσοπὶ ἴη6 σοπηφοϊίΐοη Νουα ἀρρεᾶσ ἴο 
δᾶνα Ρθϑῃ ἰῃοβα υϑοά ἰῃ [86 οβογίηρβ οὗ ἴπΠ6 ργοάυςίβ οἵ {πὲ 50]]. 

-30. Αἕ ὄ 5βΒἰαίειηεηΐ βυρρεβίεα Ὀγ (πε ἰαϑὶ νογὰ οἵ ν. ""; ρεγῃαρϑ 
ἃ ξῖοββ (Βα., Κὶ.). 115 πιοῖϊνε ἰ5 ἴο 5ῃον ἴδῃς Ἰἰπιϊἰδιίοη οὗ (Πς 

ψοΥΚ οἵ ἰῃς 1,δν 165 ἴῃ σοπηδοιίίοη ἢ [ῃ6 βρίςεθ. ΟἹ ἴδε πόσκ, 
ζ΄. Ἐχ. 3.05-:.,..- .-51, δλαϊϊμη:} ἰ [186 ἔδυ παῖε δηά Μ,)αἠμίαμ 
ἐμὸ ἤνξί δογηεξ τερτεβεηῖβ ἃ αἀἰβεγεηΐ ρεγιοά οἱ {{π|6 ἔτοπλ (μδὶ ἰῃ 

ψΒΙΟἢ ΖΕοΒαγίδ τνὰβ [86 ἢγϑὶ θόσῃ (ο΄. νν. 1". ": 262). ὙΠα πᾶπλς 

Μαμμμίαΐ, ἰδ ἰτεαυθηΐ 1515." τόδ 253. Ὁ ἘΖγ, το" Να. 8:7, Ρυΐ 

οης οὗ ἰἴ8 ὈεΕΆΓΕΓ5 σ8Δη Ὀὲ ἰἀεπ δε τ (ἢ ]5 ΡΕΓΒΟῚ.---]η ἐλι6 
οὔἶέεε οἵ ἐγμδί οὐεν ἐδι6 ῥαδίγγ οἵἩ αἰ σακε5]. (ΟἽ. 1ιν. 21 5. 615. αἐ 6.) 
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γα. εἰς.--ϑῷ. Κομαιμή!65]. Οπε οἵ {πὸ ἴἤγοε στεαὶ αἰνίβίοῃβ οἱ 

1ῃε 1νίϊεβ, ο΄. Νὰ. 3.7:..». .᾽.--ὐ μοὶ ὀγοίπγ 1} ΜΓ τοίθγεπος ἰὸ 
186 1νίϊε5 πηεηιϊοηθα ἴῃ ν.", ΕῸΓ με ΨΥ οὗ διτδηρίηρ [86 
ββον-Ὀτεδα, 5ε6 1ν. 245 5..--3583.. Α Ξυθϑβογρίίοη ουΐ οὗ ρδοο, βἷἴποα 
186 5ἰρεῖβ ἅγὲ ποῖ τηθηϊοηθὰ ἴῃ ἴῃς ἱπητηθαϊαἰεἰν ἑογεροίῃ νεγϑεϑ. 

7: εἰ μοῦ νὰ νυτ τε ἴῃ τεΐθγεπος ἴο νυ. "4-15, ψΒΙ ἢ σεϊαῖς ῥσηοῖ- 

ΡΔΙν οἵ βίηρειβ (Βε., Καε., Ζοε., ΟἽ.), οσ ἰξ οἰοβθὰ 4 115ὲ οἵ βίῃηρ- 
6Γ5 ψῃο ἀνεὶὶ ἐπ [6 Τερ]ε ἐλμαηηδεγς ἀπ πεσε ζγοοά ἴτοπι οἴ μοῦ 

βεσνίος (ὩΣ ἼΩΒ ΓΩΦ 03), ψπϊο μᾶ5 Ῥθεὴ οπιϊτἰοἀ ἔγοπι (μ6 ἰοχί 
(Βη., Κί.).- ον ἀαγ απὰ πη ἐμὸν πὐεγε ἐπ ἐπιεὶγ τὐογκ} ἴῃς 

Τεᾶβου ΨὮῪ {ΠῈΥ Μεγ γερὰ ἴγοπι οἴπεσ βεγνίοθ. ΟἹ ρεξου ᾶγ 
βεηίθηςε υ. ἐ.---39.4, Αποίδμεῦ βυθβογίριίοη, εἰ Ποῦ κοίηρ τ  ν. "5 τὰ- 

[εττίηρ ἴο ἃ}1} (ῃς 1,ον]165 τηθηἰἰοηθα ἰῃ νν. 195-15, ΟΥ̓ 1 15 ἃ τερει το. 

οἱ 8:5 Δη δᾶ8 σοπη6 ἴῃ ποτα ΜΠ νν. 5.“ Δη 4 [85 Ὀδεη δα)ιϑιεα 

ἴο 186 σοπίεχί ὈΥ {με ἰηϑεγίίοη οἵ ἴπε 1,εν ΐε5, 5866 855. 

4. Α οοπιρατίβοη ὙΠ Νκ. 11’ ϑυρρεβίβ {πδὶ 56ν γα] Ὡδπῖθ5 μανὲ 
ἀτορρεὰ ἔτοπι 1} 5 Ἰΐης, [8 υ.5: 
ΝΕ. τα γὰρ 20 ὑοῦ ΠΟ 12 ἔΟΟΦ 12 ΠΥΛῸΝ 12 ΠΡΟ 123 ΠῸῪῊΡ 12 ΠΏΡ. 

1: (ΒΒ. οἱ γυ 3 Ὁ 5) 3 ἸῸΝ 152. ΩΡ 13 ὝΨΟΣ 12 ὯΨ. 

--λοΝ] νδητηρ ἰη ὦ, 5ἴηςε (Β6 γα πϑ! Πογαϊΐοη πουὰ θὲ [6 β8ᾶπὴ6 85 
1μαὶ ἔοτ γον, ο΄. ὦ".---δ. 5) 95] Νε. τὸ ὔφῆ, τεδὰ σὰ Νυ. 265 
τυ, 580. Β6., Κα., ΟἽ., Κδυ., Βη., Κὶ.---Ἴ35 ΠΝ }] ἐμ βγοίεδοτη 
δΡΡεδῖβ στοης ΨΒδη ποηδ οὗ Αϑδίδ 8 Ὀγοίμεσβ ἂγὲ ρίνεῃῆ. Ο τεδὰ Υ152, 
νυ Πἰς ἢ 15. σεγίδίΥ στο 83 ἔα ἃ8 ἴδε βυβηχ 15 ςοποεγηθὰ (δἔίεσ ἸῸ 
δ θη). ῬοββίὈΙΥ τε ογἰίπαὶ νγὰβ ἼΥἍ2 12 ΠΡ ς΄. ἼΥΙ2 12 πυΦΡῸ Να. 11. 
--10. 2. Υ}} Νε. ααϊθ ἱποογτθοῖν "12.---11. πν}}] Να. αὐ νην, 
--1ῶ. Ὁπὴν 12] Νο. στ ἘΞ ΠΥΣΥ 12. ὙΧῸΝ 12 πῦορ 12.---5 ὈΜΥΨ 12. ἸΦΡΌΥ 
ὈΣΡῸ 13 ΠῚ ΠῚ Να. χα} ΠΝ 12. ὈΝῸῊΡ 12. ᾿ὌΦΌΡΙ.--- νοῦ ΦῸ] Νε. γν-τ, 
80 -.---18 ῥτεβεηῖβ ἴῃ ΑΕ ἃ Ἰοὴρς 53εγῖεβ οἵ οοῃβίγυςϊβ (Πν. .5γη5. ὃ 26). 
ῬτΟΡΔΌΪΥ, πονενεγ, Ὀεΐοτε ΓονθῸ ἃ Ὁ ἔγοπι ἴῃς ἰσῆυεπος οὗ ἴμε βπ8] 

Ἰεῖῖεν οἵ ὅπ [858 14]1δὲἢ ἔγοπι [με ἰεχὶ (( 68. ὃ 128), οἵ δοοογάϊηρ ἴο 

Νε. 113 δὴ ὙΦ» 885 Ὀεεὴ οπιι δὰ (ο΄. 23).---1δ. δἴπος Φ᾽ [85 το 1 ὑγδ- 

Βχεὰ, ἘΠ τεδὰ νι σαγρεπίαγέμα. Ιηβίεδὰ οἵ ὑῶν νι" ΟΒεγης τεϑὰβ 
πρπρη θν, “(ἂς Ἰεδάες ἴῃ ἴῃς βοηξ οἱ ῥγαΐϑε,᾽ δηὰ ρίδοεβ δέϊεσ 27α)- 
ἰαπίαλ . .. 505 οὕἨἩἨ Αταρὰ (ἘΒὲ. ᾿. οο]. 20109).----" 21} βοῆς μ58., Νε. 
111 ΝἼ21.- 16. ΠΥ Φ 132 ΤΊΣ] Νε. ΚΟ 12. ΝΎ29).---ῸΝ} 22 Μ55. ἢῦδ, 

τοδὰ ΑΕ - -18. ΓῸΠ.] Ὁ]. Οεβ. ὃ :δήὸ οἵ ἐ.---2ῶ00. Ὁ» πνὴ}] ὦ καὶ 

οὗτοι μετ᾽ αὐτοῦ, Θ σιλολ, Ἠγλοο, Ἡ ὠτανι Ῥονεῖπο, ΑΝ., ἘΝ. 

““Απὰ ἴῃς Ιογὰ τος τῖῖῃ Ὠῖπ)." --28. ποσὶ 1 554 4] δὴ δοουξδίῖνε οἵ 

ἴὰς οὐ). (ε5. ὃ τα ἔ. η.--423. γυτοφοῦ] γον γματάς, ζ΄. Νε. γ5, ΒΌΒ. 
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ΓΛΟΦΌ, 1.--ῶ2δ. Ν|2Ὁ] ἰηξ. σι Ὁ οὗ ραϑὶ εἶπα πιὰ ἱπιρ! δά ἱπ͵απο- 
ἤοη, στ. ΤῊ. ὃ 204, Οεβ8. ὃ 114.---Ό ) 9595] ἀεδβηϊίε, τερυΐατγ, 

δηά εχρεςίεά, βἷἰπος ῥγεβεηΐ ἴο ἴῃς πιϊπὰ, 8εὲὲ (εβ. δὲ 1345|, τ2όφ. 

--26. πη] Ὁσγ. ΤῊ. ὃ 20: (1).---υϑη ὉΠ] δἂῃ ἱπάερεπάεηϊ εἰδυβε οἷοβ- 
ἴῃς 8 βεοϊΐοη (Κδι., ΚΙ. Κονι. ας οἰμὰ ἀΐε 1ισυΐδη). (ὦ οτηῖίβ. Ὁσ 

δηᾷ 1 (δείοτε 5") ἀπὰ οοπηξοῖβ ὙΠ [μ6 ἔο] νης. Κα. ((ο]οννεὰ ὉΥ 

Ζοε. δηὰ Κὶ. 580Τ.., δῃὰ ΒΗ͂. ἀουδι.}}γ) αἰϑο σοηποοῖὶβ σὴ (μα 

Το]ονίησ δηθὰ βυρρεβίβ ἰμδὶ ἴῃς οτίρίῃμϑὶ ἰςχὲ ἴογ γ)ν ὈΝὉ ὍΠῚ τὰ 8 ἸῸ} 
γδ Ὀνθη.--ᾶΥ. Ἐὸγ Ὅπν Β6. τεβ 58 ὉΓ185.---88. πον 502 ὈΠΛῸΡ Το ὈΘῚΝ 3] 
᾿ἰτεγαιγ, ὃν ἀν απὰ ὃγ πέρπε μόνε τυας ὠροη ἐδδηε ἐπ ἐπα τυοτ, 1.6., ἸΒΑΥ 

ΜΈΓ ὈΞΥ ἀδΥ δηὰ πίραϊ ἴῃ {μεῖγ νοῦς. ὍΏς οἶδιυβε ἰβ ρεου δῦ θοΒ 
ἴπ Βανίπρ πὸ ϑβυθ᾽εςϊ ἐχργεβθοὰ δηὰ ἴῃ τῃε ρεουϊΐατ ἴοτος οὗ 3 ψὮ 
ἴδε πουη. (1. 1176, Ἐν. ὃ 295 6, ΒΏΒ. 3 Υ. ποῖε. 

836-44. ΤΟ φψοπθδίοου οὗ ϑ8αυ].---Αα ἀυρ!ςαἰς οὗ 83". (566 

ΡΡ. 164-7). 



Χ-ΧΧΙΧ. ΤῊΕΒ ΗΙΘΤΟΕΚΥ ΟΕ ὉΑΥΙΌ. 

ΤὨΐ5 ᾿ἰβίογυ οἱ αν [4115 ἰπίο ἱνγο ρασίβ: (1) Χ--χχ Ἴοηίδίη- 
ἴῃηξ δῇ δεοουηΐ οὗ ἢΐ5 τεῖίζῃι; (2) ΧΧΙ-ΧΧΙΧ ῥγερδγαίίοῃβ ἴοσ [86 
δυϊαΐηρς οἵ [πὲ Τοπιρὶς δῃά ἰἢῈ ογάδυβ δηἃ διτδηρεμηεηίβ οὗ ἴῃς 

Βεγνδῃΐβ οἱ (ες Τπρῖ6. (ΧΧῚ ϑεῦνεβ 85 σοῃῃθοίίης [πη Ῥεΐνεθῃ 

1ῃε ὕνο ϑβεϑοίίοῃϑβ, βίποα ἰξ οουϊὰ θὲ δρργορσγίδίεϊγ οἰδβϑοὰ ἢ 
εἰ18ογ.) 

Χ. Τῇο ἀθαίδ οὗ ὅ41].--- ΤῊς επτῖτε σοπηεοξίοη οἱ Πανὶ πα 
588] 5. ραββθθά ονθῦ δηὰ [π6 (ῃγοηίοϊεσ θερίῃ8 [8 ἰβίοσυ οἱ θανϊὰ 
μι ἢ ἀη δοοουηΐ οἵ [πε ἀεδίῃ οἵ 5411} ἰδίκεῃ ἴσοπι σ 5. 311-15, ψ ἢ ἃ 
ἴενν 5 ἴσης νατίδίίοηβ ἀπε ῬΑΙΥ ἴο ἱπιεητίοῃ, ρα ἴο δοοἀεηΐ, ἀπά 

ἴῃ 50Π16 ἰπϑίδῃοθβ ὑγεβεσνίης ἃ Ῥεϊίεσ ἰεχί ἰμδὴ {πὸ ργεϑεηὶ Ψὲ οἵ 
1 5. 

1. ΤΣ παιταίϊνε οἵ ἴμῈ δίς οἱ Μι. αἴθοα ἰβ ἱπιγοἀυςεὰ 4Ὁ- 
ΤΌΡΙΪγ, (ἢς ΟΠ ΓΟ οεσ ἰακίηρ ἴοσ ρταηιθὰ (μδἱ ἰῃς ἐνεηῖβ τσ ῃὶςἢ ἰοὰ 
ἴο ἴξ ψεσα ΜῸῈ}} Κπόνῃ ἴο ἴμ6 σεδάεσ. Τῆς ἱπίγοάυοίογυ οἶδιιθα 
Νόου {6 ἈΠ δῆμος ἤορἧ ἀργαΐηοὶ ]ογαεὶ 15. ἃ ξεπεγαὶ βἰδἰεπιθηΐ 
ΜΕΙΟΙ. τγᾶ8 σομνεη  ΓΠΥ ΒΡ Θὰ ὈΥ ἴῃ6 δοῦτοθ. [ἢ 1 5. ἰΐ βεσνεβ 
ἴο τεἰπίγοάυςε (6 πιαίῃ ἔμεπὴς δἰΐζεσ ἃ αἰρτεββίοῃ σοηοεσγηίης 

Πανὶ ἀ᾽ 8 δἰίδοϊς ροὴ ἴμῈ Αὐῃδ]οκίιε5.--- - σοῖς γπᾶη οὐ 15ςγαοὶ ἢ64] 
ἱαρ  γίηρ πα (πε ἀεἔεδι ἰυτηεα ἰπίο ἃ ρδηΐς ἱπ ψΐο ΘΟ τῆλ 

ςαγοα ἴοσ ἢἰβ οσὰ |6ὲ. Τΐ8 μᾶ5 Ῥϑεῃ βυϊϑιυϊοὰ Ὀγ (ἢς ΟΒτοη- 
ἰσϊεσ ἕο (86 πίοσε ζεπεγαὶ βίδίοτηθηΐ ἰῃ 1 9. ""δηᾶ (δ6 πηϑῃ οἵ 

5γ86] βεά,᾽" δῃηὰ νγὰβ8 ἀουθι 655 ἰπ θητοηδὶ ἴο ρθε ἴῃς δοοουπί οὗ 

[6 ἀεῖοαϊ τόσα υἱνία.-- -4μπα Κεἰ} ἄοιυη οἱαῖη ἦι νιομης ΟἸἰδοα]. 

Αςσοογαϊης ἴο 1 5. 28, [Ὡς ΡΒ] 5ἐἴπ6 8 γεγε ἐποδπιροὰ δἱ ϑμυποιῃ 
([με πιοά. “σίαηι) ἀῃιὰ [με 15γ86}1165 ψοσα σαι πογεὰ ἱορείμεσ οὐ Μί. 

ΟἾΡοα (με πιοά. .7εδεὶ Εμξια). ΤὨΪΒ τἱάρε σοιησηδαπη 5 {π6 εἢ- 
ἴγᾶῆςα ἴο 186 βουΐπετα δῃρὶς οἵ ἴῃς Ρ δίῃ οἱ Ἐϑβάγδεϊοῃ ἰμσουσῃ 
Θοίβδῃ, αῃὰ «ἰ80 με πηδίῃ ἰρῆναν ἴγοτι Εβάσδεϊοη ἰο [Π6 Τογάδῃ, 

180 
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νἱΖ., (πδὶ τὰτουρῃ ([ῃ6 ΝΑ]1εγ οἱ 7εΖγεεὶ. 1 85, ἰμβογείογε, ἃ ροϊπί 
οἵ εχίγεπιε ἱσηροτγίδησε ἴο [βγαεὶ δῃὰ ἴο ἴμ6 ῬἈ1 5 π65 Αἰἶκε, Τὸ 

ἴῃς ἔοττῃεσ ἴξ ψὰ58 [86 σοπηθοίίηρ ΠἰπκΚ Ὀεΐνθοῃ (Π6 {τἰῦ65 ποσί οἵ 

Ἐβάγδεϊοῃ δηὰ ἴμοβα ἴἰο [86 βϑουίῃ, ψ 6 ἴο ἴῃς Ἰαίίοσ ἰξ τηθδηΐ σοῃ- 

ἴτοἱ οὗ {πε ἱτηροτίδηϊ ἰγαάε- τουΐε ψ  ΐῖοἢ ἀταϊποα [μ6 τὶς σταίη- 6145 
οὗ ἴῃς Ηδυγδῃ δῃηα ραβϑθά οἢ ἰο ἴῃς ραγάθῃϑβ οἵ Παγηδϑοιβ. ΤΏΣ 

ΙΒγδα 65 [αἰ] ἰο ῥγοδὶ ὈῪ {με δανδηίαρε {πὸ ὺ μδὰ μαϊποὰ ἰῃ 
Ῥοβϑεϑϑίηρ {μεηγβεῖνεβθ, ἰῃ δάνδηςε, οἵ (δε ἵζεὺ ἴο [8 5Βἰτυδίίοη. 

--ἃ. 4πὰ με Ῥμδοέμες ῥμγεμοά δαμὶ σπᾶ ᾿μὲς ϑοης οἰοδεὶ}} 5 
Ρᾶγδ] εἰ Ὀγ {με δοιίοῃ οἵ ἐπε Κίῃρ οἵ ϑγτία ννο σοτηπιδη θα ἢΪἷ5 

“δβαγοίθεγϑ δὶ (με Ὀδίι]ε οἱ Βδιηοί- ρ!] 6 δα ἴο ἰΐδοκ οὨΪΚ (με ρεγβοη 
οἵ ἴῃς Κίηρ οἱ Ιβγδεὶ (1 Καὶ. 22).---ἱ οπαίμαη, Αὐὲμπαάαὺ, Μαϊολ- 

οἰμέα]. Οἵ. 85:ιρ»».-- 35... Τῆς αγοῖιοεγς πὴ! ᾿μἶηι}. ὍΘ ΗδΌ. ἰάϊοπι 
[45 ἴξ, κ1δε δγοῃθτβ γομρὰ Ὠἰπι.,"--, ὕγαιν εν σιυογὰ απὰ ἐμγμδὶ 
"πὸ ἐμγοιρ ἢ}. ΟὕἹἩ 7. 9".---Βιρ μὲς αγηιογδσαγον τυομ ποι] εἰ μετ 

Ὀεσδιιβε οἱ ᾿ἰβ γενεζεηςς ἔογ ἢΪβ ἰοσὰ (5π1.), οἵ, πῖογε {Π|κεῖγν, ἔσοπι 

ἴεδᾶγ οὗ ὈΪοοά-τενεηρε (ς΄. 2 5. 253),  Βῖοἢ που μα 41} [ῃ6 πόσα 
ςεγίδίῃ ἰο ονεσῖδκε ομα ἯἼΟ 5|εἷν 6 1,ογὰ β δποίηϊεα (ς΄. 1: 8. 265). 

--Τλοη ϑαμὶ ἰοοκ μὲ5 οιυπ ϑσιυογά αμὰ Κεἰ} προ 1}. Οπε οἵ (μῈ 
ΤΆΓΕ Οᾶ565 οὗ 5ιϊοϊάς ἴῃ ἴῃς ΟἿ᾽, σ΄. ν. "2 5. 1751 Κι. τό: ᾧ, αἰϑὸ 
2 Μᾶς. το" 1441-,..ς6. ΤῊε δρτγίαριηεπὶ, αὐ μῆς κομδε, ἴοτ “"Ὠἰ5 

Δυτηογὕθδγεῦ δηὰ 11} ἢΪ5 π16π᾽" οὗ ἵἱ 8.) σϑῃ βοδγοεὶν δὲ ἃ γείθεηςβ 
ἴο 5840}᾽5 βεγνδηίβ (Βδ.), γεῖ ἰΐ ἰβ σεσίδίη ἰπαὶ 54:15 ουβε ἀϊὰ ποῖ 

Ῥεγίβῃ δἱ (μαΐϊ {ἰπ|6ὲ (ο΄. 2 8. 2 “). Τΐβ 8 ργορδῦϊν ποίην ποτα 

ἴπδῃ ἃ σᾶγο 685 βίδίεμηθηΐ ὈΥ {πῸ ΟὨτοηίοϊογ. 511}, Βῃ. ῥγείθγβ 

ἴδε ἰεχί οἵ (μγοῃίς!εβ.---7. ΤῊς ναϊν ἴτογα Ὡς ἢ (Βα πλθῃ οἱ 15γδοὶ 
ΒΔῪ ἴῃς ἀεἴεδί νγὰβ (Βαὶ οἵ 7Ἔζγεςοὶ (τ΄. Ηο. 15).--ΤῊν 7ογϑοοῖ 
ἐμεῖν οἸ 65] οχς οἵ ψΒΙΟΝ 85 ἀου 11ε58 ΒΕ -5μδη, νμογε (με Ὀοαΐε8 
οὗ 8801} ἀηὰ [ΐ8 50οὴ5 ψεγε ἜἼχροββά (1 5. 321'5.. 32). Τα ἴδηυτε οὗ 

16 ῬΕΠ ΘΕ Π65 τυᾶϑ οἵ βῃοσὶ ἀυγαίίοῃ, ἴοσ ἰῃ 2 5. 2’ ψεὰ πὰ ΑΡπεσ 

τοδκίηρς 5}-θοββοίῃ Κίπρ ονεσ ]εΖγθεὶ. Ὑεὶ (ἷ8 Κίηρβηΐρ πιᾶν 
πᾶνε Ὀδδῃ ομδ οὗ ναϑβϑδίαρε ἰο ἴῃ ΡΒ] }5.1η65.---9, Αγ» ὦ ἰοοῖ μῆς 
μεα6}] ἱπιρ᾿ γίηρ ̓ παὶ μα μδα θδεη βεμεδάδά, ἃ ἔδοεϊ ἀἴγεςν βίαι εὰ ἴῃ 
186 ΡΔγ8}1ε].---10. Αγ» μον ῥμὲ μὲς τυεαροης ἔπ “36 βοιδε οἵ ἐπεὶ 
“οἀς] Ἰαϑὲ 85 {πε ϑνογά οἵ Οο δίῃ μδὰ Ῥεεὴ ἀεροβίιοα δἱ (μὲ 
βδῃοίυδτΥ δἱ ΝῸΡ (1 5. 21᾽).-τὠτπῃε νατγίαἰίοῃ οἵ {πε ἰεχί οὗ ν. 195 δηὰ 

1 5. 31} συ ζρεϑίβ (παὶ ἴῃ [ἴῃς οτ ρίπαὶ θοίἢ τεδαϊΐηρβ ψεσγε ἰουῃά : 
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ἦ.6., ἴῃε Ραββαβὲ τεδά, ΗΠ τὐδαροης ἐδιεν ῥίαοοά ἐπ δα βομδε οὗ 
ΑΞίαγίε, μὲς ὁκιε μεν παϊοά ἐμ ἐδι6 πβοιιδε οἡ αρον απὰ ἠὲ δοάγ 

μον ἐχροσοά ὁπ ἐἤς τυαὶ] οὐ Βει-5αη (Βε., Ζοε., Οε., Βῃ.): οἴβογ- 
ἩΪΒ6 1 5. Ὀγέβοσνεβ ἴῃς οὔ ρί πα] ἰεχί (ἡ ε., Ὁγ., ΚΙ., 51:1.) δῃά, 85 
15 πιοβὶ ΠΚεῖγ, γα μᾶνε μετα ἃ τῃηοαϊβοαδίίοη οὗ [με ΟΒγομίοϊοσ.---]η 
ἐμ βοιμδε οἵ Ῥαρο"] ἴο ψοτὰ ἴπρτα τεγα [ει ρ]65 αἱ αδΖὰ (7. 

165 κ.) δηά δἱ Αϑβάοά (1 5. 5 1 Μᾶς. 105: 119). αΡΟ ΤΑΔΥ Ὀ6 
ἀεγίνοα ἴτοπι 2, βδλν, βεποε μᾶ5 Ὀθεὴ ἀδβοσ θεά Ὁγ Πανὶ ὰ Κιπιηὶ 

85 δανίηρς ἴπε Ππεδὰ δηὰ διτὴβ οἵ ἃ πηδῃ δηά (με Ὀοαγ δηᾷ ἰδὶ] οἵ ἃ 
Β5}, ογ ἔτοπὶ 1) 1, σοῦ, Ἡ θθποα ῬΒΪ]Ο ΒΥ ]5 πᾶ καβ μἰπὶ ἃ φοὰ 

οἵ Βυβραηάτϊγ. ὙὨῈδ Ἰδίίεσ ΘῈ 6 Π18 ΤΏΟσα ἀρργορτγίαϊς ἔοσ {π6 ἰη- 

ΒΑΡ ἰδηῖ5 οὗ (με ῬμΠΠἸβἐϊπε ῥ᾽ αίη, θὰϊ [λ6 πποεγίδίη οσίρίη οὗ [μ658 
ῬΕΟρΪδ ἰεᾶνεβ (6 χιεϑίίοῃ ὀρεη (ς΄. θεὶ. Ῥανγ. Ρ. 130; ϑάᾶγοε, Κεὶ. 
Βαΐ. ΡΡ. 188 7.; ϑ΄Πο]Ζ, Οδίχεμάϊδηδί, ΡΌ. 238 7.; Βαυά. ἱπ ῬΚΕ. 
Π]. ρΡρ. 46ο 7.; 76α. Κοεριοῖ. Ῥρ. 449 7.).---11. 18. Α1 ἰλε ἐπμ- 
μαδμαν5Ὲ οὐ "α}ε5}.-ρἰἰσα4]. Ἰδεθε ραϊὰ ἃ ἀεδὶ οἱ ρταιυάς ἴο 
54] (οἱ 1 5. 111...) Όγ τεοονεσίηρ δἰ Ὀοαγ δηά ἰμοβς οἵ Ηΐβ 5οῃϑ-- 
Δορογαϊηρ ἴο 1 8. ἰῃ ἃ γα Ὀγ πἰρῃί---ἀηά σίνίηρς [Πεπὰ Βοπουγαθ]α 

θυγία! ἰῃ ἃ βϑδογβά ρἷδοθ, μη ον {44 οαἰ ἐπ .7αδοερ. Βυτγίηῃρς ἴπς 

ἀεδὰ νγ85 οοῃβίἀεγεὰά δὴ δεῖ οὗ ρἰεἰγ (ο΄. Τοῦ. 1" 23).-- ΤΒε ἀουδίυ] 
Ρἤγαβθθ “δηά Ὀυτηΐ (μ6πὶ (Πεγα οἱ 1 5., σοηδβίἀεγεὰ οτἰψίπαὶ Ὁ 

81λ., γγᾶ5 οσηϊ θὰ Ὁγ {με (Ὠτοηίο]εσ, βίπος Ὀυτηΐηρ νν85 Ἰοοϊκεά Ὡροη 
85 βοπιοίΐηρ ΔΡοπλ μα 0] 6 (Απὶ. 2:).-- Πα Ἔχαςί εἰϊε οἵ .7δε5}»- 
σἰκαά 15 ἀποοτίαίη. ΤῊΣ Ὡᾶτηδ ἰ5 5{1}} ργεϑοσνεὰ ἰῃ "»7αάγ γαδίς. 

ΕιβθὈὶι.5 ὈΪΔς65 ἰΐ ϑἷὶχ Εογηδῃ ση}]65 ἔγοπι ΡῈ] ]Δ. ΟἸΪΡμαπί βουσὶ 
ἴξ ἰὴ [86 τυΐηβ Μερίαηιῖη, δα 50 τῇογε γοσα ΠΥ Μοιτί!] (θυ 56Ὲ 
Βυ8], ΟΑΡ. Ρ. 259). Ἐοδίμϑοῃ Ἴοπη͵εοϊυγεά [6 συΐπ5 οὐ δεῖ 

οἡ ἴδε βϑουτῃ 546 οἵ (με νδαγ Ὀυΐ βουμεν δὶ οἱ ([8ε τοδὰ ἴγοιῃ 

Βεΐδαπ ἴο 7εγαςῖ; (Ξϑο ΟΑ5.).---18. 14. ΤΗΐδβ τεβεοίίοη ἀροη {δα 
ἄδαί οἱ ϑαὺ ἢ (πς ορϑεγναίίοη [μΒδὲ Ὑδῆνεῃ ἰυγηοὰ ἴδε Κίηρ- 

ἄομλ υηίο Ἀανὶὰ 15 ἀΐγοοὶ ἔγομι (η6 ΟὨἩγοηΐοϊοσ, δηα δἰ ἢΪ5 

ΤΏΔΏΠΟΙ ο΄. 2 (ἢ. 12 13." 2119 243 2539 27. 281, ΤῊΘ οδυ56 οὗ 
54} 5 ἀδδίῃ '5 ἐουπὰ ἰῃ 8 ἴγεβϑρδϑ885 οἱ ποί Κεερίῃρ ἰ86 πογά οἵ 

ὙδνεὮ, ΓΟ ΌΪΥ ὙΠ τείεγεπος ἴο ἴῃς ἀἰδοδεάΐεηςε τεοοσγάθὰ ἴῃ 
1: 5. 13} 1. χει-8 δηά 541}}᾽5 σοηβιυ! δίιίοη ἢ [μ6 το ἢ οὗ Επάοῦ 
χ 5. 28" α., 1Ιῃ ν."." 5811} 5 Δρραγεηθ ν πβγεργοϑθηϊθα, βίποα δο- 

οογαϊης ἴο τ 8. 28. 580] ἀϊὰ αϑὶ οἱ Ὑδῆνειῃ Ὀὰϊ ἰῃς 1,οτὰ ἀἰά ηοὶ 
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ΔΏΒΜΕΙ δἰ. ἈουΡΕ1655 ἴπ6 τπουρμὲὶ οἱ [ῃ6 ΟὨγοηίοϊεσ νγ85 ποὶ 

ἴατ ἔγοτα ἱμᾶὶ οὗ ἴΠ6 τηοά. σοτηπηεηίδῖοσ Ὧο τυτὶῖθβ, “'ϑ58ὺ] πδά 

πορ]εοίεα ἴο 56εἰ ἰῃε ἕανουγ οἱ Τεβονδὴ τ ἢ Ρσορεσ Ζεαὶ δηά μθῃ 

ἰηψυῖγε οἱ ΗΪπλ᾽ (Ζοε.). 

1. ὈΓ[2)] ῥγείειτεὰ 88 ἴῃς οτίρίπαὶ ἔοττπι ὉῪῚ Βυ., ὅ:. 1 8. 31 
Ὁ ὈΓ)).--- ΦΝ Ὁ2»] τ 5. ἼΦΝ Ὅ)", ΟἹ Φνὰ ἴῃ ἀϊδιγυϊῖνε βθπβα οὕ, πη. 
οὐ τοῦ 40". " Ἔχ. 123 ἀῃὰ οἔίεῃη.---»2}2} 1 5. »3 5) αἶϑο ν.ν.---ὦ. ᾿ς ὑὙΝ 
ΠΝ] 1 5. 313 ὨΝῚ . .. ΠΝ. Οπ [86 ΟὨΒτγοηίοϊεγβ υβᾶαᾷὲ ὙΠ ΠΝ 
σ΄. 7.. λο 5. 1433.-ΊΓ}} 1. 5. 1χλπν. ὙῊΕ βρεϊ ἶπρ 12} 5 ἑουπὰ 
εἰϑενθεγε, ἱπ 1 5. 13} ὃ δπὰ βοῖης 27 οἵδε {{π|65.---8. δ Φ Ὁ}} τ 8. 
41" ν. ὙΠὲ βυθδϑιτυξίοη οὗ Ὁ ἕο δὲ πρᾶν ὃῈ ἀπε ἰο [ἢς ἱπῆυδηος 
οἱ Αταπιδῖς, συ ῖςἢ ἄοαβ ποὶ υ56ὲ ὕν. Βη. τερᾶγάβ ὃ 858 (ῃς οτ ί π].---- 
ὨΨΦΡΞ ὈΝΛ)ΌΠ] 1 5. 73 ὈἾΦΣΝ Ὀλοῦ. ὙὍΒε Ο(ἈΒτγοηίΐοϊοσ ᾽85 ργεβεγνεὰ (6 

Ῥεϊίεγ ογάδγ δῃὰ δοοοσγαΐης ἴο Βυ. ἴδε Ῥείίεσ ἰεχὶ. 1 ον Ὀεϊοηρεα 
ἴο [δε οτ φπαὶ ἰαχὶ ἴξ βου] ργεσεάς ὈννοΣ (Ὁ τ.).--ττΟυ Ἵν 1Ὸ ὕΠ}} α 5. 
ὈΣΠΌΠῸ ἽΚῸ ὕπ᾽). ῬΙΟΌΔΟΙΥ [6 ΟὨτοπίοϊοτ᾽β ἴοχὶ ἴ δὴ δυτγίαρτηεηί. 
Τα νεγῇ ὕπ᾽) ργεββηΐβ ἃ αἰ βου γ. τ. [6 Κεβ ἴξ ἔτοτη δ“ ἐγεπιθ] θά." 
5π|. 18 ηΚ8 τμδὲ (Φ ἰ8Κεβ8 ἴῃς νογὰ ἔγογω ὑ5π, νὰ (αἰ κ τποτα πεῖν ἔγοπι 
τῦτι, Δἢ ἀροοοραίεα ΗορΆ. ογ ἴοτ πῦον (Κ]ο.), ο΄ τ Κ. 225 ταὰ 2 ὉΒ. 185 

δηὰ 2 (Β. 353. (ΟΦ τεπάειβ βεγὲ δηὰ 2 (ἢ. 1833 353 Ὁγ (Π6 38π|6 ψογὰ 
ἐπόνεσαν, ἑπόνεσα. Βι. αἶνεβ ἴῃς οἶδυϑε ὮΡ 88 Βορε Ἕβϑὶυ Ἴογγαρί.--- 
4. κι) 5 Ν] τ 5. 31 νΦ})».---Βείογε ὑοργῦν ᾿ 5. μα85 ΣΡ. ΤᾺΣ ΟὨτοη- 
ἰο ετ᾽5 ἱεχὶ ἰβ θεϊΐϊεγ (Βα., 511.).-τ-τδ. 3.πΠ] σ᾿ 5. 315 )Π, ψ ῖσ ἢ ἴεν 

ὦ ἰ5 το Ῥὲ ρῥγεξειτεὰ (Βη.).---ῸΡ 15 οπηϊτεὰ δἴϊεγ πον. Βη. τεχατάβ8 

Ῥοίἢ 85 δα ἀϊξοηϑβ ἴο [ἢ οτ ίπδὶ ἰεχί. ΓῸ" 5 ψδηιτης ἴῃ ΦὍΒ ΌὉγ Βαρίος- 
ΤΑΡὮΥ.---Θ. ἸΔῸ ΥἹΠΝ 1Π}2 291] δῃ δοτίἀρτηοπί οὗ 1 5. 3196 Ὁ9 ὍΣ Ὁ) ΝΦῚ 
ΥἹΩ͂Ν ΝΊΠΣ ὉΡ2 Ὁ Φ2Ν.--ἴ. Φὴν 05] 1 5. 317 ὙΦ ΝΡ Ὸ}3 ἽΦΝ] ῥτεβεσνίης 

Τλογα ΠΕΑΥΪΥ (86 οΥρίπαὶ ἰεχὶ δηὰ δ δοτίἀρτηεηί οὗ 1: 5. οἵ ψῃίο τΒς 
Ῥτεβεηΐ ἰεχί ἰβ ΤΥ ἽΣΡ2 ὝΦΝΊ ΡΌΣΠ Ἴ292 ἼΦΝ, δηὰ ἴῃ ψΒῖσ ἢ 295 ἌἽδοὴ 

εἶπὶς 5 Ῥγοῦ Δ ὈΪΥ ἃ οοττυρίίοη οὗ γΨ3 ἐπ διά οἰῥίες οὗ (ΚΙο., Βυ., 5π1.). 

Ὅτ. τοϊδίπβ (με ργεβεηΐ ἰεχὶ οἵ σ 5.--κφη "Φ2Ν, ἀγὲ 186 βυδ]εςὶ οὗ 10) 
πα 5. ὦ δια8 μετε Ἰσραήλ, ἔτοπι ψαὶς ἢ Καὺ. 5υρρ ᾽εβ. ὈΝσυ ὙΝ, 
80 αἰϑὸ ΚΙ. ϑοπὶε ϑυδ)εςὶ 868πὶ8 πεςεββᾶῖγ. ΟΝ ὑἢ πὰς Ὀεΐοτγο 
Ἰσραὴλ τι “ν Ὁ9 ΤῊΔΥ ταϊαίῃ ἴπ6 οτγἱρίηδ] τεβάϊης οἵ Ὁ. ὙΒεη {δα 
νογῦ πιυδὶ ΡῈ Ραΐ ἴῃ [δε 55. στ Ο6.--- ν0}} τ 5. Ὁ Ψ ἢ τιν.--- 3} σ 5. 
1π2.-8ὃ. χ 8. 315}45 γσὺθ τῖν Ὀεΐογε 1.»)2.--τθ. ΓΝῚ ἸΦΝῸ ΓΝ ἸΝΦῪ ὙΠΟΥΦΡῪ 
γ02] τ 5. 31’ νῦϑ ΓΝ ὍΦΘΝ ἩΦΙΚῪ ΓΝ ἸΠ5)).-- γί) φ.}} ΡΊ. τεχυΐγεβ 88 [[8 
οδήεςι πε μεβδὰ δηὰ ψεβροηβ οὗ 540] (5ο Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ., 5:1.). 

δίηςς, βονενοσ, {με ἰηξ, ὙΦ ἱπηρ!168. ἃ βεγβοῦδὶ βυδ᾽εςε ἰξ πιᾶὺ δ6 
ΜῈ} ἴο υπαεγβίδπα τρθββθηροῦβ 88 ἴῃ6 οδ)εοὶ οἵ ἸπῦΦ᾽) δῃὰ ροίηϊ 85 
ἃ ο(«ἱ (Καυ., Κὶ., Βυ.).--τῦ.}» ὯΝ] τ 5. “9 Γ2, ἴῃς ἔογιμοσ ἰβ ἰο ὃς 

Ρτείεττεά (Βυ., 51πι|.).---10. Ὀπλπον Γ}2] ΡγΟΌΔΟΙΥ ἃ ἀΐγεοε ἀεραγίυτο 



184 1 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΞ 

ΠΌΓΑ 1 5. 3119 ΠΥΊΓΦΡ Γ2. ΓΠΦΡ 85. (Ότ., Βυ., 518|.).--οὐγθοΣ ΠῚ 
ἩΔῪ ΩΝ ΨῬΡΩ] Σ 5. 1 Γ2 ΓΌΟΝ ὙΌΓ ἸῺ ΓΝῚ, [Ιηβίεβδὰ οὗ ΨΡγ, ἐλδν 

ἄγουε ἐπ ἃ8 ἃ ἰεπὶ ρἷῃ, ψ ῬσγοῦδΌ ββουϊὰ τεδὰ ἸΡ ἢ) ἴῃ 1 5. ἐδεγ 

εαῥοτοὰ αἴϊετ Ταρατὰς (Ὦτ., Βα., 8:ι., ΚΙ., Βη.).---11. φ2" 9 ΨΌΦΟ 
92] τ 5. 3111 Ἴῷῦ2) ΦῸ2" 2 Φὺ νὃν ψόσν. ΚΙ. τεβίοτεβ με ἰδίτεσ ἰῃ 5 
ἴοχὶ οἵ Οῃ. (58ΒΟΥΤ., Κονι.). (ὦ τεδὰ τὰ "39 535, ψΑἱοι βυρρεβίβ 
") ΘῈ 2 ν Ὁ2 ἃ5 οὐ ίπδὶ μετα, 5ο Καυ., Βη.---σιν Ὁ) ΓΝ] 1 5. ἽΨν γκ. 
-18. Αἴτεν ὅπ χ 5. 3112 [88 ππ Ὁ5 Ἰ55 5. ΠΡ}... ΓΡῺ ΠΝ ἸΝΦῸ] 
1 5. γ . . . ΓΤ ΓΝ Ὧρὴ. ὙΠὲ ΟὨΠγοηΐοϊες 885 βυθδβιτυϊοὰ τῃῈ 

Αἴϑηι. δῃὰ ἰδίς Ηεὺ. σψοτὰ πρὺ, ἰουπὰ ἵπ 1ῃὲ ΟἽ. ΟἿΪΥ Βεῖε, ἴογ 

ν).--τΑξίοσ γ.2 [86 ΟἩγοηΐοΪσ μ85 δ]9ϑοὸ οπιϊοα Ὁ Γ}2 ΓΙΟΥ͂. ΟΥΝ 2} 

ΠΦ.2}} 1 5. ὭΦ 2) ἸΝ2 5), ὙὨ6 ΟΒτοηΐοϊαῦ ρεγῆδρθ μᾶ5 οὐἱγ δάἀαδβά ἴδε 

5[. θεσδυβε πῸ νοςδ]ἰβαϊίοη οὐ ίηδ!}}γ πιᾶν μάνα Ὀεεπ {πε 86πὶ (ὦ, 
3).--ΟΒ. οπιῖῖβ ὉΦ Ὀγν ἸῬ0ἼΦ᾽".---Φ2}2 ΠΌΝΠ ΓΤ ὈΠΥΠΊΌΣΡ ΓΝ Ὑ2Ρ᾽] σ 5. 

4112 ΠΦ2}2 ὉΦΝΠ ΓΠῚ ΥἽΣΡῊῪ ὈΠΙΓΊΟΥΡ ΓΝ ἼΠ0).---18. ΤῊΣ νεγβα ργεβθηίβ 

{πε ΠεδνΥ Ρβουϊίαν βίγ]θ οὗ με Οβτοπίςϊοσ.--μϑῦ] ἱπῆ. υϑεὰ ἰπβίοδα 
οὗ ἴδε δΒηϊΐϊς νετῦ (Ετν. ὃ 351 ς, 65. ὃ τ14ῤ, Πᾶν. .5γ». ὃ οὐ ΕΒ. 4), οἱ. 

65---Φ Ὁ] ἰηζ. ἴῃ ἃ Βαρρίεπηθηῖδὶ βεηβα δαυΐϊναϊθηὶ ἰπ τηεδηΐηρ ἰο ραὲν; 

ἐπσιγμοιίοη. 

ΧΙ. 1-3. θανὶά πιδᾶο Κίπρ' ΟΥ̓ΘΙ 81] [5ΓΔ6].---ΤῊς ΟὨγτοηίοΙογ 
ογηἶίϑ, 88 [ογεῖρῃ ἴο ἴῃς Ῥύτγροβε οἵ ἢϊ5 παττγαίϊνε, [αν 5 γεσερίϊοῃ 
οὗ [Π6 πεν οἱ 540} 5 ἀβαῖῃ, 5 τεῖρῃι ονεσ {με {τἷρε οἵ ᾿υάδἢ, δηὰ 
Ηἰ5 σοηΐοϑι ψ ἢ 16 Πουβε οὗ 588] (2 5. 1-4), δηά ῥγοςθδάβ δ οὔςε 
ἴο Πανὶ ἀ᾽ 5 βϑί δ] ϑητηθηΐ 85 Κίηρ ον 8ἃ}} [5γ6]. ὍὨῊς πατταίϊννο 

ἰ5. ἃ οἷοβα ζορῪ οἵ 2 85. 5'...-]1. Ιπ 2 5. ἰηϑβιεδα οἱ αἱ 715γαοὶ “811 [ῃ6 

{Π|0ε5 οὗ ΙΒγαδὶ σδιηα,᾽ γῆο γεργεβεηϊθα (μῈ δα πεσγεηίβ οἵ [ῃε ἢουβϑὲ 

οὗ ϑ8} ἴῃ ἀϊβεϊποιίοη ἔγομι (ἢ {δὲ οἱ [Δ ονεσγ τ ϊοἢ Πᾶνα 

ψ.45 τεϊρῃηίηρσ. Τῆδ ΟΒτγοηίοϊεγ, μανὶηρ ἴῃ νίενν (ΠΕ πηδὶη ἴδοί γαῖ Ποῦ 
(μδη [μὲ ἀεἰ}}5 οὗ [86 Ὠἰδίογυ Ἡ ΠΙΟΒ Ὠδ ἰ8 ραβϑίῃρ' ον σ ἰῃ ϑ]θῆςθ, 
5865 75γαο] 85 ἱποϊυἀΐηρ Ππάδῃ τ (Π6 τοϑὲ (οὐ. νν. " .).--9. 

Αεεογάϊηρ ἰο {{6 τυογά οὔ Υ αἰιυεῖ; ὃγ τς μπαπὰ οἵἩ δαγ»ιμε1]. ὙΒεδεὲ 

ψογάβ ἅγε ἴῃς (Ὠγοηίο ογ᾽ 5 σοη ΓΙ δυϊοη ἰο [Ὡ6 παιτγαῖϊνε ἰδίκθη 
ἔτομι 2 5. 1ἰ ᾶβ5 θεϑὴ ἱπίοιτεά {μαὶ [ῃε (ῃγοηίοϊεσ ἢδα διποης 

815 βουγοθϑ ἃ ““εϑίδπχοηΐ οἱ ϑδγλμ6]" (Βη.), Ὀυΐ ρεγθδρϑ ἰΐ 15 
δυβηοίοηϊ ἴο {Πὶπκ οἱ 1 5. 1535 τό:. 9, 

1. Ὀποσυ 9 ἸΧ2Ρ] 2. 5. σ᾽ ὈΝΎΦΥ Ὧ2Φ 09 1Μ25}.--- Ὁ ΝὉ] 2 9. “ὌΝ ὍΟΝῸ 
ἩΒΕΓΕ ΟΝ 8 ψαπίίης ἴῃ Ἡ ἀπά “ον ἴῃ Ο.--) 5] 2 5. υ)5.--ἶῶ. 
ΎΠε ἰμϊγὰ ὉΣ 15 ψαπείης ἴῃ 2 5. 53.-ΥἹῸΠ ΠΡΝ 00] 2 5. υὖν 90 
ΜῪΌ ΠΟΛ ΠΝ. Ν 20} 2 5. 23 8 ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἃ 530 Ὑ͵8] εἴτοσ, 65. 



ΧΙ. 1.9.} ῬΑΥΤΌ ΜΑΡῈΕ ΚΙΝΟ τϑς 

 γ4κ.--νΝ ΠΥ] 2 5. λην, αἰϑὸ ΦΒ ἴῃ (ἩἘ. ξοϊ]ονεὰ Ὁγ ΚΙ., 5801Τ., 

Ῥυϊ [86 Οτεεὶς ἰγϑαϊτίοη βεαπιβ γαῖ μεσ ἴο βυρροτὶ Ἐξ, ζ΄. ὥΑ:, Ἐ.--ΤΗς 
Βεοοηα ὋΡ 15 ναπίηρς ἴῃ ὦ δπὰ 2 8., βδῆςβ 18 οὐηἠεὰ Ὁγ ΚΙ., 5801. 
-8. υὉπὉ] 2 5. 5᾽ Ἐ Ἴηπ. 

4 9. Το οἀρίυγα οὗ 76 γι841611.--- ΤῊ 5. 15. ἃ βοιηενμδὶ ἴγθα 
δηᾷ πηοαϊδεά ἰτδηϑβοσίρί οἵ 2 8. 5... ΤῊ ΠὨΓΟΠΟΪορίοδὶ ποίϊοεϑ οὗ 
2 8. 54 “- ἅτὲ οπχίἰοἀ Ποῖα ἴο Ὀς ἰηδογίθα ἰῇ ἃ ποσα ἀρρτγορτγίδίε 

Ρίαςς (29"1).---4. ΟΠτγοηίςο!εβ μᾶ5 αἱ 75γαθὶ δηραρεὰ ψ ἢ αυϊά 
ἰῃ [πε ἀϑϑδαϊ Ἰροη Ἐγυβα οπι, νυ Ώ 116 2 5. βρεᾶκβ οἵ ““ἴδπε Κίησ δὰ 

ΠΙ5 πη6η,᾽ 1.6., ἢ15 Ὀοάγ-συαγὰ οὐ νναιτίοσθ. ΤῊΘ ΟὨγοηίοεγ ἢδ5 

δαάεδά (με διομοϊορίοαὶ ποῖ Ἔχρίαἰηΐηρ 76γυ58|6πὶ 85 που 
ΔΗΟΙΘΠΕΥ (4164 εὖμ5. ΤῊΪ5 15 αἴϊζεσ (ῃ6 ἀϑᾶρὲ οἵ Ρ, ο΄. 705. 15 
᾽τϑ81...ν3. 7. 1015 πα. 7όδις ἃ5 ἴῃ6 δηςίθηΐ πᾶμη6 οἵ (πε ΟἿ 5 ρσοῦδα- 
ΟΪΥ ἃ πιεσὲ ἔδπου ἀεγίνεα ἔγοτι [86 ἔαοὶ ἰῃἰ ἴπ6 7ερυ51165 ἀννεὶῖ 

ἴβοτε αἱ (ῃς (πὸ οἱ Ῥανὶ 4. [π {πὲ Αμπηᾶγηᾶ ἰδ ]εῖβ ἴῃ πᾶπια 
νμδαϊέηι τερεδίεα!]ν ὁσουγβ, ἈΠῸ ἴΠ6Γα 5 ἢο ἴτδςα οὗ ἃ Π8Π16 σογ- 

τεβροπαϊηρ ἴο [ερυ5. 76γυβδὶ πὶ ἰ8. 4150 ρίνθῃ ἃ5 ἴΠ6 ᾶπὴθ ἰῇ 
7ὰ. τ’ 5. 705. 155.2 5. σ' (Οὐ. Μοοτε οἡ 70. 10'5).---͵ΑσἀῸκεα ἱμόγε 

τὐεγὸ {6 "εδμδῆίες ἐμι6 ἱπμαδήαπς οὕ ἰμ:6 ἰαμα]. πῃ 2 5. νὰ μᾶνβ 
““ἃραϊηϑὶ (με ΤΕ υ5ἰἴε5 [6 πῃ [Δ ηῖ5 οἵ ἴΠε ἰαπά,᾽᾽ νψῃϊοἢ ρῆγαβα 

βείβ. ἔογῖ ἢ αἰγοοῖγ [ῃ6 Ἰμουρῃς οἵ δὴ δἰίαςκ Ὡροῃ ποη- βγδο [65 

845 ἴῃ ρυγροβα οἱ αν! ά, ψ᾿Ὦ}]6 ΟὨγοηΐο]ε5 μ85 ἰυγηθα [ῃ6 ποσὰ 8 
ἱπῖο ἃ ἀεβοπρίίοη οἵ [πε σοπαϊιίοηβ οἵ (6 {της οἵ Πανία.---δ. 
ΕἸ τοῖο 65 ρῖνεϑ θαἱ [ῃ6 Εγϑί ρατί οἵ (ῃε ἀεῆαπὶ βρεεςὶ οἵ με Τερὰ- 

5ἰἴ65 ἰο Πανὶά, οπλἰἰἰηρ (Π6 βοογηῖα! Ὀοδϑβὶ οὗ ἰῃδ ἱπαργερηδὈ! 1 γ οἵ 
7εγυβαίθτα, {μαὶ [ἢ ὈΠ Πα οὐ ἴμ6 ἰᾶπιῈ σου! ἀείεπα ἰΐ (2 8. 59). 

Ῥτοθδ ὶν ἴῃς τοΐογεηος ἰοὸ {πο πὶ γᾶ ΠῸ ἸοηροΓ υὑηάεγϑίοοα.---ὅ. 

ΤῊΪ5. νεῦβα ἰβ ἴδ ϑιηοοίμοσ δηὰ αυἱΐε αἰ ογεηΐ ἴσοι [Π6 Οὔβουγα 

Ῥάγα οὶ] πῃ 2 5. ΑἸ Πουρἢ (Πΐ58 ργόνγεββ οἵ [δ Ὁ ψ ἢ 115 ταυναγὰ 15 

ΠΟ ΏΕΓα εἶδα τηεητοηθα, ᾿ξ ῬτΟΡΔΌΪΥ τνὰ5 ποὶ δη ἱηνεηίίοη οὗ (ῃ6 

ΕΒγοηίοϊογ, δῃηὰ ἢΪβ ἰδίεγ ροϑβι[ἰοῃ 85 σογωπηδηεγ-η-Ἕἢϊοῖ πᾶν Πᾶνα 
διδὰ βοῆς σοπηδβοϊίίοη ΜΙ [Π6 σἀρίυγε οὗ ΤεΓιιβαίθτη ἰπ βρίίε οἵ [ῃ6 

ἴαςϊ τπαὶ ἢς δὰ [μ6 τηξῃ οἵ αν βαη]εγ (2 5. 2:).--8. Μη)Ο] 
Ρατὶ οἵ {με [ογιἰβοδίϊοη5 οἱἨ [6γιιβα θην; Ἰοσαίίοη δπα τιθϑηΐῃρ ἅγα 
οὔβεουχα (ο΄. 2 5. 5" 1 Κὶ. ο15: Ἀ 115}, ΤΏ ΟὨγοηΐο ογ ρῥἰδοθά ἴἰ ἴῃ 
18ε εἰἵγ οὗ Πανὶ α 2 (Ὦ. 32" ([ογ ἀϊδουιβδίοη Ο ΑΞ. ... 11. ΡΡ. 40 7.).-- 

Απά «αὖ γεΞίογοά {{π6 γεδί οὕ {4:6 οἶ}]. ΤὨϊβ βἰαίετηεπὶ μᾶ5 πὸ 
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ΡᾶγΔ]16] ἰῃ 2 5. Τα γεϑί οἵ 4}: οἷν τββδῃ8 ἴδε εἰϊν ἀρατὶ ἔγοτῃ ἴῃς 
οἰἰδάεὶ; Βανι 5 τευ} [86 ζογίγεϑβ δηὰ 7οδὺ 1Π6 τεϑὶ οἵ (ῃ6 

εἰἴγ. ΤὨΪ5 ἰερεπα σοποογηΐηρς [080 ΠΊΔΥ ᾶνγε ἀγίβαη ἴγοπι (Π6 

Ῥτγογηΐηθῃςα οἵ ἴδε [ἀπ ν οἱ 7 οδῦ ἴῃ ρΡοβί-Ἐχί]ῖς βγεῖ, 4:5 ἘΖΥ. 25 

8’ (γε. 715.). 

4. ὑμῖν ὉΣΥ ὍΥ] 2 5. 56. ὙΦΩΝΥ ἼΡοπ. ΦΒ δάἀοριεὰ Ὁγ ΚΊΙ., 5ΒΟΤ'., 
ξανουτεὰ Ὀγ Βη., [ΟἸἸον5 25. (6" δηὰ (΄ ἀρτεὰ στὰ} Ἐῇ.---2 ν᾽ Ὁ.) ὉΦῚ] 
2 5. 29 ὍΣ ὃν. --δ. ΛΝ 2 ΦΥ ἼΌΝ᾽] 2 3. ἼὍΝ),.---ϑ. 2.200 ὌΠ 12} 

220 ΨΥ ΜΟΌΠ 10] 2 8. 5᾽ ΠΡ ΜΌΠ [Ὁ 2.20 ὙΝῪ 12. (ὍΒ Ομ 
2205 ΨΥ Νϑοπ 10. ΟΦ" (οἸονβ Ὦ. 3.205 ἴβ5. βυβρίοίουβ, Ἔβρεςίδ! νυ 
ΜΓ ἴῃς ἀτγί., 50 Ῥευῆδρϑ πε οτἱρίῃαὶ νγὰϑ Γ"2Π ΡΥ σμὦ ἰο ἐπε ῥαΐαοε 
(Βα., Κὶ.). τοῦ (Π22») 5 βεγαὲ υϑεὰ 1 της τηεδηΐης ἐο γεδμ ά πὰ 

ἴδε δἀὐάεά ποιίοη οὗ εη]αγρίη, ο΄. 4 ΟΕ. 83 1τὸ δό3, τηθγεὶν του ]]ά- 
ἴηφ, 2 ΟὨ. 32) 335: τὲ (Β08.).---ὍΡῦ ἼΝΦ ΓΝ ΠῚ 2Μ}}] ψδηϊηρ π᾿ 

8. (δΒ μδ8 καὶ ἐπολέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν ἢ Πανὶ 845 ἴῃς 

50 )εςῖ. (ἄν [ο]]ον5 Ὦ. [Ὁ ἰγαηϑίαιεβ: ““}οδὺ ρᾶνε δἰβ γὶρῃὶ μδηὰ ἴο 
ἴδε τεβὶ οὗ ἴῃς πιεθ ὯῸ ψετα ἴῃ {Π6 οἶϊγ.᾽" Ὑ[ῖβ Ραγαρῆγαβε ἴ5 
Ῥαϑεὰ ἀροπ 186 τεπάεγίης οὗ πὴπν 9 ἀξεῤ αἰΐνε (ὁ Β4.). Βυϊ ἴδε 
τοδδηΐης (0 γεσίογε ἰβ βυρροτίεἀ Ὀγ ὧδ! περιεποιήσατο, ἀιὰ {με υ56 οὗ 
ΤΠ ἴῃ Νο. 32.π:ϑ. ΠΥ] 4 3. 519 -Ἐ πον, 

10-47. Ῥανὶ Δ᾽ 5 πλϊσμν τθη.---ΤῊΪ5. βεοιίοῃ 15 18 θη ἔγοπι 
2 5. 231: γ 8 ἴῃς οχοθρίίοη οἵ (μ6 ἱπίγοά πο οοΥΥ Υ. 19, ἀπά νν. 

“5.41 Χ ΠΪ]ΟῈ ρῖνε [Π6 πδιη65 οἱ βἰχίβεῃ δα αἰ το ἢ 4] τι σὙ τηεῃ πο 
τεσογάθα εἰϑεννῆοσο. ὙΏεβα δα ἀπο π 4] Πᾶτηθ5 ἀπ ἴῃ βιρεγβουρ- 

ἰίοῃ, ν. 35, ἢᾶνε βυρρεδβίοα 1ῃδ1 ([Π6 Θηεἶγα Ἰἰϑῖ, νν. "6:41, σα ΠΊΘ ἴγο ΠῚ 

ἃ βούυζος ἱηάἀερεπάεηϊ οἱ 2 5. (Βῃ.) δῃπὰ ρεγῇδρβ ἴῃ βϑουζοα οἱ 2 5. 

(ταῦ). Αποίμογ Ἐχρδηδίϊοη ἰβ ἰμαὶ νν. 415-41 ἅτε ουἱ οἱ ρῥΐδεε, 

Ρεϊοηρίπρ ἰῃ ς. 12 βεΐψεεῃ ν. 1 δηά ν. " (Βα. ἰῃ (ογ.). ΤῊδ ΠᾶπΊε5 

ἴῃ νυν. 4.5.1 ΔΤ6 ἰῇ ΤΊΔΗΥ ἰηϑίδηςββ ἰΐ ηοΐ 4]1} οἵ ρεγβοῃϑβ ἴγομι βαϑί οὗ 
ἴῃς Τογάδῃ. Τα ἢγϑβὶ ἔψεῖνε οἵ [6588 μΈσοαβ ρίνεη ἰῃ νν. 19 5. ἅτῈ 

τηδηιοηδα ἀραὶη ἃ5 πη] Ὺ σοιηπηδηεγβ οἵ ἴῃ6 ἄστὴν οἱ αν 
(1755). 

10. Απά {3656 τυεγὸ ἐμι6 εἰς οΓ 116 τορι τι τὐῆο δεϊοηροὰ 
Ιο Τραυϊά τυλὸ μεϊά Ξεἰγοηρὶν αἴ ᾿ΐηι ἦπ γέδρεοί ἰο ἐμ6 κἰπράονε, 

Ἰορείδιον τὐὐμὴι αἱ! 15γαεὶ Ιο νιαζε [εἶνε ἀἰπρ]Ί. ὙΠ εβε ψογάβ ἐχρ] δίῃ 
186 ΟΒγοηΐο!ογ᾽β ἱπιτοάαοιίοη οἵ {πε [151 οὗ ἴῃς τα τηδη δἱ 1815 
Ροΐπὶ ἴῃ ἢἷβ5 παγτδίϊνε. Ης τεραγάεα (Πδπὶ ἃ5 ραγιοὶραηίβ ἰπ (μα 

ςοτοηδίίοῃ οἵ αν. [πῃ [δεΐ, πᾶν οὗἩ [ῃ656 πὶ ρ ἢν πλθῃ Ρσ Δ ὈΪΥ 
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ΜΌΠ ἴπεῖγ ᾿Ϊδοθβ ἰῃ βυθϑεαυεηΐ σδιηραῖρῃβ οἵ αν δηὰ γεγα 
Ὁ Κπόνῃ δὲ {Πἰ5 {πιὸ (Ὗε. ῥγοὶ. Ρ. 173).---Αοογάΐης ἰο 6 τυογά 
οΓ Υαλιυεῖ προ 15 γα 61} ἰ5. ἃ φορά ἐχδγηρίε οἵ με (τοπίο θ᾿ γα- 
Ἰισίουβ σογησηεηΐ δηα νἱεν-Ῥοίηϊ οἱ αν 8 τεῖρῃ. 

11-14. Το ἰζγοα τιϊρμίοβί.-- -ΤῊϊβ ϑϑοϊίοη ἰ8 ἱποοιαρίεΐδ. 
γν."»11} οὗ 2 5. 23 ἢᾶνε δε οὔ ἰδ ὈΥ ἃ σοργῖἶϑὶ (υ. {.), 50 (παὶ 
(ῃε πᾶιηδ οἵ {πε τηϊγὰ Πεγο ϑμαρημαῖ 15 ἰαςκίηρ δπα Ὠΐ5 Ἔχρίοἱΐ ἰ5 

ϑϑιρῃιεά ἰο Εἰείασαγ ἴῃ6 βεοοηὰ πεγο, ψῃοβα οὔτι Ἔχρίοἱϊ μ85 θθθῃ 

οτγαϊττ6α.---11. Τηβιεδὰ οἱ ὕασποδεὶ ατι τα 5Βῃου]α γοδὰ 79μδα' αἱ, ἀπά 

ἰηβίοδα οὗ ἐήγίν, ἐδγοε, οἵ νιβοτα 15} ιϑα' αἱ ντᾶ5 ἴῃε ξογεπηοβῖ, σοπιίης 

Ρεΐοτε Εἰδίαξαγ πὰ ϑμαηημαῆ. ΑΕΓ 2 5. 5ο οἱρὶη μωμράγοά 

ϑδῃουὰ ΡῈ τοδά ἰηϑβίεδά οἵ ἐλγος μημάγεά.---12, Ποάαὶ Ἐ]. υ. 1.-- 
Αμοζι6]. (Γ΄. ν. ".--18. Ῥας-ἀαριριῖρι} νιδαϊτης ἰῇ 2 9. 20’, 
Ἐρ)ιο5-ἀανερεΐηι (1 5. 17.) (νυ. ἐ.).--14. Τῆδγ ςἱοοά, εἰς... Ἐδδὰ 
ΔΙΟΥ 2 5. 201:, 16 εἰοοά, εἰς. 

10. Ὁ ῬΙΠΓΌΠ) ο΄. 2 5. 3 θη. ΙΟΞ δηὰ ἔογ σεΐεγεηςεβ 2 (Ὦ. 1.---ἱἱ. 
ἍΔΌΌ] 2 5. 23" ΓΊΌΦ, ψΠΙΟΒ ΚΙ. ῥγεῖοτβ Βοσο. Βυΐ (μ6 Ῥγο ΘΔ ὈΣ ΠῪ 18 

{π4ι ΟἩ., (6 Βαγάεσ τεδάϊης, 888 ργεβεγνθά ἴῃς οτἱρίπδὶ, βίποε {Π6 

50ΠΊ 5 φίνεη ἴῃ 2 85. 232 ((΄. Βῃ.).---Ὁ»32Φ] ὧδ Ιεσεβαδα, ' Ἰεσσεβααλ, 
ΜΒΪΟΝ ἅττα σογίδΙ ΠΥ ποῖ σοττυρίίοηβ οὗ Α Ισβααμ - ΑΒ. 2 5. Ὁ» 

ΓΩΦΨ, (ΒΚ Ιεσβόσθε ᾿ Ἰεσβααλ. ὙΠς Τιυςίδη ἰοχί τανθα]8 (86 ἔγιδ 

τεδάϊηρς "93 Φν οὐ ὑγῶφε (Ότσ., Κὶ., εἰ αἰ.). ὙΒῈ τεδαϊης οὗ 2 8. 8 ἃ 
εοττυρίίοη οὗ γφῴϑσϑιν, οὐ. 833.---))2 12] Δ 5. ΌΣΠῚ Ξῷ ὩΌΣΠ (Ἶνε. 
Τ5., Ὧτ., Βι.). Ιπ 273} ψὲ βανε ὈΝΊΩ 12, μος Βὺ. δάἀὰβ ἴο {δε 
ἰεχὶ οὗ 2 5. Τῆς τεΐοσεηος ἴῃ Ηδοβπιοηϊίε 18 ὑηκηοσι. Α οοτ- 

τυριίΐοη οὗ Ὁ.55}2 μαὰ5 Ὀδεῃ βϑεῃ ἰπ ἴ (ΕΒὲ.).--οῦσῦφη Ψ ΜᾺ] Οτ. "ἢ 

οῦφη, 2 5. φῦσα σκα, Τυβ ἴῃς ΗδΌ. ἱεχίὶβ ῥργονίάε ἴἤγες τεηάεγ- 

ἴηρβ, ομθῦ οΓἹἩ ἐπ6 ἐεἐγίν (5 ἴῃ (Ἀ. ρτγεξετγεὰ ὃγ Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.), 
οἰῖςῇ οὗ ἐμ6 εαῤίαϊης, εἰμ ῦ οὗ ἐμ6 ἐμ γὰ ῥαγὶ (οὗ ἴῃ ἀγτηγ), 80 ὦ 'π 
2 8. ῥγεξετγοὰ ὉῪ Βα. ΟΦ" πῃ Ὀοΐῃ 2 5. δηὰ (Ἐ. τεργεβεπίβ ΨΝῚ 
πφόφη, οὐμίοῦ οὗ {πὸ ἰἥγοε. ὙῊΪ5 (ρτεξεισεὰ Ὁγ γε. 71.5., Ὧτγ., Βυ., 
Καυ., Νον., Κὶ., Μαγ., Βῃ.) ἰβ ῬΡγοῦδοιὶυ ογἰρίπαὶ. ὙὩῈ ἴἤγτεε εγα 
ἸΙεμδααὶ, Εἰδαξαγ ν. 13, διὰ δλαρηαῖ δοη οὗΓἹ Αρεεὲ ἃ 5. 23.,.---ννν 

ἸῺΠ ΓΝ] 2 5. 235 ὉΣΡΩ Ὁ. ὙὍὨῊΣ Ἰδίίεσ ἰεχὶ 15 πιθδηΐη 658 πὰ (ἢ 6 
ἔουτθῦ 18 ζΈΠΟσΑΙ Υ δοςερίθα ἃ5 ἴῃς ἔγὰθ τεδαϊηρς ἷπ 2 5. (ἡ. Ὦτ., 

Βι.), δ:μουρῃ υπβυρροτίεὰ ὃγ ὦ (ο΄. Υε. 7.5... Μετ. τεδὰβ ἴπ 2 
5. ὙυΡῸ λὲς αχε, ἰπβίοδα οὗ Ἰγ) μὲς 5ρδαγ.----ὐ Ὁ} Δ 5. ἵὩΦ, ψΕὶς ἢ ἴ8 
ἴο δὲ ῥτγεΐεγγεά, βίηςε 1ϑῆ 88] μαὰ [μ6 ἢγξί ρίδος δηὰ ἴἤγες μυπάγεὰ 
8τα τηεηςοηεα 5ἰδίη ὉῪ ΑὈΙβῃδὶ, ν. 32 (ΚΙ., Βη.).--12. 132 ΣΝ] 5 

τιαπίίης ἴῃ 275, ῬΡτΟΌΔΟΪΥ πγουρσῇ ΠΟΡΥ βι᾽8 εἴτοσ (Ὦτ., Κὶ.). Μασ. 

τεᾶταβ {815 οὔηἰβθίοη ἃ5 ἴμ6 ὈῬείίεγ γτεδάϊηρ ἴογ 2 5. 23.---ἼἍὸ.}} 2 5. 
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τ, ΠΙΟὮ 8. 186 ἴσια τεδαϊης. ΟἸΒοσνσίϑε ἴῃς ἰεχὶ οὗ 2 5. ἔοσ (δΐ8 
νεῖβα ἰβ ἰηΐοτίογ ἴο (ἢ. δπὰ ἰ8 ἰο Ὀ6 τεβίογεαὰ δοοογαϊηρν (Ότ., 
Βυ.).--18. Ὁ") Ὁ0] υϑύδ!ν ἰδκεὴ 88 δαυϊνα]ϊεηΐ ἴο Ὁ δῪῚ ΡΝ (1 5. 
17}), 8. ἃ τηϊβγεδαΐης οὗ ὈΡῚΠ2 2 5. 23. Μϑγ. ΜΠ ΡΓΟΌΘΌΣΙΥ 
8668 ἰῃ ῬοΟΙὰ 2 5. δπὰ (ἢ. ἃ οοττυρίίοη οὗ ὈΝΝΟῸ ΡΌ92 (ς΄. ν. " 
149. Δ 5. 518: 5. 22). ΑἔἔΕΙ πΟΠΟῸ ἃ οοργίϑε [848 οπιτιθὰ (μδί 
Ροτγίοπ οὗ (με ἱεχὶ ἐουπὰ ἴῃ 2 5. 13 δείψεθῃ ὈΦ ἸΌΝ ὈΤΙΦΌΡ2 
ποτοῦ ν. ", δηά πτῦ ὈΩΦΟΡ ἸΡΌΝΗ ν. 11, [Ὡτουρῃ [86 εγς παπάεγίης. 
-- ον ον, δαγίεγ, 2 5. 23,1 δδ5 ὈΦῸΨ, ἰεηῆς. Τὶ 5 ἱπῃροββίθ]ς ἴὸ 

ἀεϊογπχλίπε τ ίοῃ ἰ8 οοττεςῖ.---14. ΤῊΣ νεγῦβ ὩΣ» Πύχ, δη ἃ ὉὉ 
ἃτα ἴο Ὀ6 τεϑδὰ ἴῃ [με 535. δἴΐες 2 5. 23}2 δῃὰ ὦ (ΚΙ., Βπ.). Α οοργ- 
δε ττᾶβ εἰἴμεγ πιϑίεὰ ὉῪ ἴῃς Ρ]. 'ἴπ 0) ν. 12 (4150 55. ἴῃ 2 5.) οἵ ἴη- 

ττοἀυςεὰ (μεϑεὲ Ρ᾽υγαὶβ Ὁ ἀεβίστι ἴο δβϑϑοοίδίς ανίὰ ὑἱὰ ΕἸεᾶΖατ 
(ζ-ς., Β8.).---ρϑι] 2 5., ὦ φρ". 

16-19. Το οχρίοἱί οὗ ἔσθ πιϊρμίν πλθη αἱ ΒοίΒ] 6 μοπὶ (-- 
2 8. 23.5-.:7).--Ἴ ἼΠς σοΙΊρΡΙ]ΟΓ οἵ 2 5. ργοῦδῦν ἱποιρῃξ ὑπαὶ {μὰ 
δοίογβ οἱ [ῃ15 βίοσυ ψεγε ἴπ6 ἴἢχεα τι σ ἢ πλθὴ 7.5ϊ τηθπίοηοά, Βαϊ 

ϑδίποα {ΠΕ  ἃγε ἑλγεε οὔ ἐμὲ εεἶχίν οπῖς ἀπὰ τῃς {ἰτίγ πᾶνε ποὶ γεῖ 
Ῥδθῃ τηθηίϊοπθά, {ΠῸΥ ἃγε ργοθ δ] επιίγεὶν αἰ δθγεηὶ δὰ (ἢ 6 βίοσυ 

ἰ5 ουἱ οἱ 15 οτ σίπα! σοηπεοίίοη (6. 7.5., Ὁτ., Βα., Βη.). ΜΝ...» 

ΔΡΡδᾶγβ ἴο να θεθὴ ἴΠ6 τι σοπο]βίοῃ οἱ νν. "1-3, δηα γν. 15:1». 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ οαπλα δε [ῃ6 15ὲ οὗ ἴῃς [ἰτίγ (ἴῃ 2 5. νν. 15.115. [6 Γ 
ν."}) (Ἑο Βυ., 58017.). Τα νατϊδιίοηβ θεΐνεεη (ἢ. δηὰ 2 8. ἃγὲ 

ἴενν δηά υηϊτηροτίδηϊ.---1δ. ὕὕπίο ἰδι6 τἰγοηρμο ΔῈ οΓ ᾿Αἀιμ]α») 
566 θεῖον.---Τῆς ῬὨ]Ἰσἰἶπ65 νεσα ἰῃ 4:6 γαϊεν οΥΓ Κερῤμαῖνι, ἃ 
Ρἰδίῃ βου οὗ Τεγυβαίθσα. Ασοογαϊΐηρ ἰο [οβερδυβ (452. νἱῖ. 12. 4) 

ἰι ννὰ5 ὕνθη(ν βἰδαΐα βου οἱ ΓΤ γ54]6πὶ δη τεδομεα ἰο ΒειΒ] ἢ Πι. 
(Υ. τ4" 705. 15" 181:5.2 5. 515. 21. 2215 15, 175, Β.], ΟΑΡ. Ρ. οτ.-- 

18. Απῶ ἐμ ἰ᾿γεε ὅγακε ἐπγοιρ}ν 1:6 μο51} δὰ ἜΧρ] οἷἱ ργοθθὶν πλδάα 
ῬΥ πίψῃῖ δηὰ ροβϑβίθ]ε [Ὠγουσῃ [Π6 Ἰοοβε ἀἰβορ] πε οὗ [ἢ {ἰπ|6, 

ο΄. τ 5. 264... ΤῊΣ ννδίεσ νγὰ5 ἴοο ῥὑγεοίοιϑ ἰο ἀσίηκ, ἤδηςε Ὠανά 

ῥομγοά τ, ομί, ἃ5 ἃ Ἰἰθαἰίοη οβεγίηρ, μρηο Υ αλιυεῖ!.---19. 5μαὶ} 1 
ἀνίηπκ 6 δορά οἵ 4656 ηι6} ἴον {πε τίβὶς αἱ ΒΟ 16 γαίοσ τνὰ8 
Ὀγουσῃὶ ταδάς ἴὑ εαυἱναϊεηΐ ἴο {Πεἰγ Ὀ]οοά, οὐ, ἴῃ6 σοτηπιδηά τοὶ ἴο 

εαὶ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ αηίπηα]β Ὀὰΐ ““ἴο ροὺγ ἴξ ουξ οἡ ἴῃς ρτουπά [κα 
ψαίεν,᾽ Ὠϊ. 12:5. 3.2. τις 

16. ὦ οὗ 2 5. 23,5 οπχ8 νυ δηὰ 19 [ο]ονεὰ ὉγῪ Βυ., 58ΒΟΤ., 
Μῆο {πη Κ8 [μῈ πογὰ μδ58 οοπὶς ἔγομι 2 5. 23'3.--- 5] 1:6 ἴσὰς τεδά- 
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ἴῃς. 2 5. ὙΥΡ. πο  ΨΌ] 2 5. (δε β8π|6ε. Βεβὰ γΌ αἵ νυν. 9 (νε, 

715., Ὅτ., Βυ., Καυ., ΚΙ., Βη.). Αὐιώϊανε τὰ8 ἃ 811] ἐογίγεββ, ῃοΐ ἃ 

οᾶνε, ς΄. Βαεά.", Ρ. τῶ4.: Βυ}]1, ΟΑΡ. Ρ. 97.-ΠὉ} δὴ εαυϊναϊεπὶ 

βυρχεβίεδ ΌΥ ἴῃς ἰοϊονίης ὉΠ ἔοσ [με τόσα ὑπυβϑυδὶ ΤΠ οὗ 2 5.» 
ἿΕ τὰς ἰδίϊεσ 5 (86 ἴτὰς τεδάϊηᾳ.- --16. ὍΧ)}] 2 5. 23,5 3210}.---17. ἹΝΌ")} 
2 5. 23} πηκῦν, ΟἹ ἴδε δροςοραιεὰ ἔογτηῃ οὗ ΟΒ. 8εὲ Οεβ. ὃ γ5δό. 
-πτ90] 2 5. 30. ἼΝ3 ἃ τοῦ οἱ ᾿ἰνίπς παῖοσ, θυϊ Ἃ3 ΡγΟρε ΠΥ δ 

εἷσίογη. ὙΠῸ σμδηρε πᾶν πᾶνε Ὀδδη ἱπίεπεοηδὶ. Το- δ μο τοεὶξ ἰ5 
Τουπὰ δἵ ἴδε χαΐῖε οὗ Βειμιθμεπι, Εοῦ. ΒΚ.51. Ρρ. 470. 473; 5'ΨΡ. 
ἐδ, Ρ. 28; 50 αἷϑο ν. 13.--18. πφρῦφη] 2 5. 23}5 Ὁ 225 γιφῦν.----Ἴ0)»] 
ΡΙ. {, 2 5. Ἴον ΗἰρΉἢ.---19. "»πῦνὉ] 2 5. 2317 πγν. ἸὉ ἷπ βυςἢ δὴ 
Ἔχργεββϑίοη ἷβ δε Ὀεϊίες υϑᾶρε.---Π Ὁ Ν}] ΠΟσεββασΥ ἴο οοπιρίεῖς {Πε 
βεῃίδηοε ἰβ ἰδοκίηρς ἴῃ 2 5. ΤΏ οτίρίηαὶ οὗ  5., μονένεγ, ΠΙΔΥ͂ 

Βανε Ὀδεεὴ αϊβεγεπὶ (θεὲ Βυ., 8511.).--- ὙΦ 0)2} ἴῃ 2 5. ῥτγεοβάθα Ὁγ 

ὈΛΟΠΠ ἩΒΙΟ ἢ 8 τεβίοτεὰ μετα ΟΥ̓ Ος., Κϑα., τοῖο τορι αὐ ἐδ τίσι οὔ 
ἐμεὶν ένε5. Τῆς ῥγερ. ἱπ ἴμδὲ οδϑὲ 8 3 2γείέέ 88 ἤπεῖα ἴῃ ὈΓΊΦΡΌ)32 
ἴῃ (δὲ [ο]]ονίης εἰαυβε. μους (5 τεβίογαϊϊοη ἴῃς 2 5 (πδὶ οὗ 
δοοοπιραηϊπηεηΐῖ, σε8. ὃ ττοη, ο΄. απ. ο' ων. 1η18, ἐπε δίοοά οἵἉ ἰδι656 
τη πα] 1 ἀγίηξ ἴδ (1.6., διὰ τπογεν ἢ) ἐμεὶν "ἶνες (Κε., ΚΙ).-- 

ὈΝΝ2Π ὈΓΊΦΡΣΣ .2] δὴ Ἔχρίδηδίίΐοη οὗ με ργενίουβ ὈΠῚΦΌ)2 ἔτοπι ἰδς 
ΟἈΒγοῃίςϊετ. 

420-26. Ἐχρίοὶίβ οὗ Αδἰβμαὶ δῃὰ Βομδίδῃ (“- 2 5. 23.5.).--- 
Τῆς ἱπηπχεαϊαίε σοπηδοίίοη οὗ {πε56 νεγϑεβ ἢ [Π6 ῥσεσοαϊηρ δὰ 

ἴδε τοέοσεησε ἰῃ ἴῃς ργεβοηὶ Ηδθῦγσενν ἰεχὶ ἴο ἐΐ6 ἐἤγες βϑαρρεβὶ (πὶ [Π6 
το βογοαβ ἡ δίσλαὶ ἀπά δΒεμαίΐανβ ὝΕΙΘ τ ΘΠ 6Γ5 οἱ ἴῃς (τα ΠΟ 

Ῥτοόκο [τουρῃ υπίο (πε νν6]} αἱ ΒεΙ ΙΕ Ποῖα δηά σοῃϑιἰεἀ ἃ ϑεοοπα 
εἱδα οἵ Βοτοοϑ ἀϊβιίηςϊ ἔγοπι ἴῃ ἔγβὶ ἴἤγεε δηᾷ 4150 αἰβιίηςι ἔγοσῃ 

186 (εἰγίγ. ὙὨΪ5 νυἱενν ἀρρδγεη ον ἀρρδᾶΓβ ἰῃ Ἐ δπὰ ΑΚ. δηὰ ΕΝ. 

διὰ νψγὰβ βἜπεγα! νυ ἰμαὶ οἵ δησίεπί ἱπίεγργείεσθ. ΤῊΣ ῥγενα!]ησ 
τοοάσχῃ νἱον, μονγανογ, ἰ5 [μηδὲ [Πο56 Ὧο ἀτον (Πς τναῖοῦ αἱ Βεϑίἢ]6- 

Βεπὶ ἃγα δ  ΓΕΪῪ ἀπκηονῃ δπά (μαΐ, [υγίποῦ (μδῃ ἴῃ {πεὶσγ ἐχρίοἱὶ, 
1μῈῪ ἀο ποί σοηδίϊαϊε ἃ ἰτδα οὗ Βεγοαβ αἰβεϊηοι ἔγοπι ἴῃς ἰὨϊτίγ, 
δηα ἰῃ 5μοσῖ ΟὨΪΥ ὁπ βςοἢ τ δά 5 πηοπεϊοποά, νἱΖ. 15ἠδααὶ, Εἰδαζαν, 
δηάᾷ δλμαηημαν. Ὅς ἰεχί ργεβθηῖβ ἃ οεγίδίη διηουπηΐ οἵ σοπἔιβίοι 

δηα υποετίαἰηγ. ΑΡ 5Παὶ δηὰ Βεπαίδῃ, ψὩ}]Ὲ ποὶ δαυλὶ ἰο ἐΐε 
δμγεε (νγν."".. 3), γεί οἸδαΥν ἔογπι ἃ ο1455 ὈῪ {πεηλβοῖνθβ, θυΐ τ μεῖμοῦ 

ἀϊϑιίποει ἔγομα ἐ᾿ι6 ἐεἶγίν (ἀοοοτάϊηρ ἴο Ὠτ., Μδγ.) ογ βῆγο δά ἀπο 

{με ενἶγεν (Δεσοταϊηρ ἰο Καυ., Βα., ΚΙ.) 15 ποῖ εἶδαν. --30, 21. 4πώ 
Αὐϊδμαὶ, Ἐ 16 ὑγοίμεν ὁ «0 αὖ, τυας {π6 πγ!γ 5Ὲ ολμοί, απὰ ἦμδ 
διυμηρ Πὴς Ἔρέαν οὐεν ἔμγες πωπάγοά οαῖπ απὰ ἠδ παά γεποιυη κε 
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ἐμε ἄγεθ. Ανιοηρ ἰδι6 ἐγ! ΥῈ δεμοϊά ᾿ΦῈ τῦας ἐπ πόηον απὰ ἦ δέσανε 
ἐμεὶν σαῤρίαϊ, γεῖ πε ἀϊά ποῖ ασἰαὶμ μπίο ἐπ ἐιγεε]. ἘρΥ ἔυσίβοῦ 
δνθηῖ5 ἰη [ῃς [6 οὗ Αὐὶϑῃδὶ οὕ. 18:31 5. 265 5. 2 5. 169 185 21: “-.-- 

22. Βεπαίΐαΐρ ἰδέ 5οη οὐ “εμοϊαάαὶ ὕγονι Καῦκε' οἱ ̓τὐας α νπιαη οἵ 
υναϊονῈ, νηρν ἐπ ἀδεάς. Ηδ εἰσιν ἔυο γομηρ Ἰἕομς μανὶηρ ρομα 

ο ἐμεὶν ἰαὶν;, Ἐ αμὰ ἦξ τυεηξ ἀοιυπ απὰ οἴσιυ α ἴον ἐπ α μὲ οπ α 
δηοιγ 447}] ΤὨδ ῥγονεβ8 οἵ Βεμαίαΐ ἰῃ σοηϑῖςοϊ ἢ τ]ὰ Ῥεαϑίϑ 

ἷθ ἤδγὲ υἱνι αν ϑεῖ ἑοσίῃ; ἰπῃ {με Το] ον νεῦθα Πΐθ ὑγοννεβ8 ἃ5 ἃ 

ὙΥΔΙΤΙΟΓ.---ἰαὖσε᾽ 61] νγὰ5 ἃ ἴοντῃ ἴῃ βου [υἀ δῇ, υπῃ!ἀεηεἰδοά, οἱ. 
705. τς Νε. 11.--23, Εν ομδίς πῆρ} ἃ ἴουςῃ οὗ ἀδϑογίριίοῃ 
ψνΔΠΓῊΣ ἰῃ 2 5.,) ἃ5 αἷβϑὸ ἐΐζδ. α ιυεαυεν᾽ς δόαγι, ἀοτῖνεα Ῥγορδῦὶν 

ἔτοτῃ ἴδε βίογγ οἵ Οἱ δίῃ, 1 5. 17"}.2 5. 21... ΑποΙΠΟΥ σεβα ΄δηςς 
ἴο [με Οοἰΐαίῃ βίογυ ἰ5 ἴμε ἴδοϊ {πὶ ἴῃς Εφγρίίδη ννᾶ5 814πη σα 
μιἷϑ οὐνῃ γεᾶροῃ, 1 8. 17".-24. 4ηπὦ με καὰ γεποιυη Π ΘῈ ἐδ ἰδγοα 
ρῆρθῖν νι]. Οἵ. ν. ". 

20. "Ὁ:Ν] 2 5. 23,8 ΠΟΙΤΕΟΙΪΥ ΣΝ, 80 αἷϑο , τ΄. 2"..--Ὺ νη) 
2 5. Κι. [δε β8πι|ε; Οὐ. ᾿σῦφη: Ῥυΐϊ ϑοπια Μ58. (5ες Οἷη8.) δῃὰ 2 5. 

Βανς Ὀυφῦφη, (Ὡς ἰτὰς τεδάϊηρ, δάἀορίεα Ὁγ Βε., Ἶνε. Τ5., δπιὰ βεβοὶ- 
815 ΦἜΠΈγΑγ (μοὶ ὉΥ Κε., Οε.).---νῦν] Οτ. δῃηὰ 2 5. 3), 80 δἰβο ὦ, 
Ἐ, Β. Ὑπὲ κὸ ἰβ ῥγεξειτεὰ ὉῪ Μδγ., ψῆο τεδὰβ "2 ὉΨ νῦ, ἦε ωας 
ποῖ γεοξοπεά ἀπιοηᾷ ἐς θἕπγοε. ΟἸΒεῖβ ζεΠΘΓΆΙΥ τεϑὰ νὉ.---Ἰηβιςδὰ οὗ 
πρῦϑ3 με τεδὰ σι Βα. ἀπά ὅ5πι. πφῦσϑ. Ὦγ. τείαϊπβ ΑΕ ἰπ 2 5. 
συ ἃ 5ἰπυῖϊας τηεδηΐης. “ΑΡἰβμαὶ δπὰ Βεπαῖδῃ ἢδὰ ἃ πᾶπὶς Ῥεβίἀ 68 
“δε ΤὨτγες᾽ 1βουρῇ ποῖ ΠΥ δαυλὶ ἰο {μεῖγβ." Καυ., ΚΙ., δηὰ Βη. 
τεδὰ οὐνῦνϑ3.---21. πφῦΦη 10] 2 5. 23," ἴῃς 88π|6ὲ; 8 οοπιρατίϑοῃ στ 
ν. 3. 5ῃονβ ἰμδὶ πε βῃου]ὰ τεδὰ οσύφη 10 (ε. Τ5., δηὰ βοβοίδσβ 
Φεπεγα]]γ). Ὁτ., Μαϑγ., 5π|ι., ἰγαηβίδίς “στῆοτε ἴμδη ἴῃς (πἰγίγ, εἰς.,᾿ 

ΜΒΙΟΩ ρυΐϊθ ΑὈἰϑμδὶ δηὰ ͵3οὸ Βεηδίδῃ (ϑεεὲ ν. 5) ἰπ ἃ ἀϊβιίίηςι οἶδ55 

ΕΥ̓͂ ἱπεηηβεῖνεβ ἀρατὶ ἔτοτι (ῃς ἰὨϊγίγ. [π᾿ ἕδνουγ οὗ [18 8 ἴῃς ἔδεῖ 
ἴδὲ τῆς πυπῖρεγ {ἰγίγ ἰβ οοπιρὶεῖς σους μοὶ (ῳ(. 2 5. 235). 
Οἰβδεῖβ ἱγαηβὶδίς ““ἔγοπι δπιοης ἰἢς τἈἰγίγ,᾽" τυ ξῃτο ] πς (ἂς ἔνο σῖτμ 
ἴδει (Καυ., Κὶ.).--8.),923] τεϊδίποαὰ ὃγ Κι. στ ἰΒς τοηἀετγίης “ σίαπά ἐν 
σιυεϊαοι ἐπ Ελιγεη᾽"; τε)εοϊθαὰ ὈὉγ Καυ., Βη., ψἘο (458 δῦονε) βυιυϊβεϊξυϊα 
Ὁ ἔγοπι ν. 53, Ὡς ἢ ἰ5 ἴῃς τεδαϊΐϊηρ οὗ ὟΥε., Ὁτ., δηὰ Βυ. ἰπ 2 5.» 

ἡ βετα τὲ ανε 325, 8 Τοτίαίη οοττυρομ. ὅπηι. ῥγείεσβ ἴο τεδὰ Νυῇ. 
--22. 12] Ὀεΐογε ὅπ Ψῦκ βϑβουϊά Ὅς οπιϊεὰ 65 ὦ ἱπ 2 5. 235, β'πος 
Βεηδίδῃ δηὰ ποὶ [ιῖβ8 φυδηαίδί μεσ 5 οἰεαυὶγ ἀεβογί θεὰ (Ὗε. Τ.5., 
Ὅτ., Καα., ΚΙ., δἰ αἱ.).-τττοῦῦρο 3] υϑυδ! τεπάεγοὰ τεὴν ἐμ ἀδεὰς 
Ῥυϊ ὈΥ Βυ., 5ἴποε ᾿ιὶβ οτίρίη ἰβ πεῖς ἀεϑοσ θεά, ρεῆρν ἐπ ῥοσϑεςσίοης, 
1δς 5ἰγικίπας της θείης (μαὶ ἃ πιδὴ οἵ ψεϑι 5ῃουϊὰ Ῥὲ ἃ δὨετο.-- 
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ὩΜῸ ὈΝΝ Ὁ ΓΝ] (ΕΟ ἴῃ 2 5. δῃὰ (- μεῖεὲ βαᾶνε ὈΝΤΝ Ὁ2 ὋΦ ΓΝ, 

δάορίεὰ Ὁγ νε. Τ.5., Καυ., Ὁτ., ΚΙ., Βη., δηὰ [με ἰαϑὲ ἴοι δἷβὸ 

τεδὰ Ὡ"μϑ0. Ἐείδίηΐπρ {πε ἰεχὶ 186 τεπάδγίης π85 δε ρίνεη, Ης 

σνπποίς ἐπε ἴῦο αἰαγ ρῥίδαγς οΥΓὙ Μοαὺ (Βα., ΝΝΕΆ5., Κεϊέρίοπ οὗἨ ἁ δεηιΐες, 
ποῖς 1). Τῆς υϑὲ οὗ "57 ἰ5 ἃραίηβι 1815. ἣνε ργείεσ πὰ Βα. δἵϊεγ 
ΚΙο. (ονίπα ἰο βἰπι]αγίιγ οὐ ὕνῖν τὰ ταν ἴῃ (μὲ πεχὶ βεηίθποθ) 

ὈΝ ΠΌΤΟΝ ΝΠ 5. ἡ. ὙῊΪ8Β. ρ᾽αςαβ ἰῃ ἃ παίαγαὶ ογάθσ ἴΠπ6 Ἔχρ)οἱίβ8 οὗ 
Βεμαίδῃ. Οἰμογνῖθε ἵνο οὗ ναγίατε ἅτε βεραγδίεα ὈΥ οπε οὗ μυηίίης. 
ΎΤΒΕ ῥτερ. ὃν ἰβ υδδὰ ἴῃ 8 ρτεῃδηΐ β6η86.---28. πὸ Ψ᾽Ν] 2 5. 233 
ΠΜΟ ΦῸῚΝ ῥτγείεττεα ὈὉγ Βδ8., ψ 1]Ὲ {με τοδαΐϊης οὗ (ἢ. 15 ῥγεΐεστεὰ ὈΥ͂ 

Ψε. Τ5., Ὁτ., Βυ., Μαι.---2Ὧ40. ὅεε ν. 3.,---26. 866 ν. "1, 

206-47. ΤΙ ταὶ τὰ οὗ γδ]οσ. ν. ".45" τὶ 2 5. 23:59, 
--͵ἼἹῖμε [8 ρίνεη ἰῃ ν. 55" (νδητίηρ ἰῃ 2 5.) ἴο {Π15 ϑβοίίοῃ βῇουνβ 

τιμαί [86 ΟΒγοηίοϊεγ τεραγάεα (ἢ 5 |ἰϑῖ 85 ἱπάβρεπάεηί οἵ (ῃοϑε πιθῃ- 
τἰομεά ἀρονθ. ὍΤῇε δαάϊιίοη οὗ [ἢ βἰχίθβεῃ Ὡδη165 ἰῃ νν. “517, 

ςαιτγίηρ [86 ὨυΠΊΡΕΥ ἴαγ Ὀεγοηα (Πἰγίγ, μ85 Ῥγοῦδοὶν Ἰεά ἴο (ῃ6 

ΓΕΠΊΟνΔ] οὗ Δὴγ τοϊδίΐοη ἴο ἐΐε ἐἠιἶγεν ὉΥ (Π6 οπηϊββίοη οἵ (μδὲ τϑἕεγ- 
ΘΟΕ ἰῃ ν. " δηὰ οἵ [πε βυγωπΊδγυ ἴῃ ν. “. (Οοπηραγεά ψ 2 5. [Π8 
1|δί ἰ5 θεί(εσῦ ργεϑεγνεᾶ ἰῃ Ογοηΐοϊεβ. ὙΠῸ στεδί τη] υ γὙ οὗ {Π6868 

τάξῃ, ἀρᾶτί ἔγοτῃ (85 115ῖ δα {Π6 οηε ἰῃ 2 5.) ᾶγὲ οἴ πεῖγυνῖϑε ἀπ να 

8η4 Βεησα γεαυΐγε Π0 σοπηπχθηῖ. Νίηε οἵ ἴμετῃ, ν ἢ [ἀϑμοθθᾶσω, 

ΕἸεᾶζαγ, δη ἃ Βεηδίδῃ (νυ. 5.}, μβοψενεσ, ἄρρβαγ ἰῃ 16 ΟΒγοη!ο θ 5 

1ἰὲ οἵ [με σαρίαϊπ5 οἱ Πανὶ 4᾽5 ῃοβί (27..."). 

26.41.- 96. ᾿ΑΞα᾿ εἰ] ((΄. 2.5 271) 51 αἴ ἴῃ [ῃ6 ψὰῦ ἢ 15}- 
Ῥοββείῃ.--- Εἰμβαμπαη] ἴΠ6 πᾶπὶα 4150 οἵ (ῃ8 δἰαγεγ οἱ (ο]δίῃ (2 5. 

21} ζῇ. 205); (86 ἔννο Βανε Ὀδθὴ τοραγάθα 85 ἰἀεηις8).---27. 5Π}α»»- 

γνιοί» 6 Ἡ αγογί!6] Ῥετῆαρβ ἰάἀδηζῖοαὶ ψ ἢ ΘΒδιη μα ἢ πχεηϊοηθά 

ἴῃ 275;: Ὁ. α͵5ο ἐ.-Η εἰθα]. ΟἿ. 217.».-- Ροϊοη 6] υ. 1.---28. γα]. 
ΟἿ. 2η"ϑ--- Τ κο 6] ἴτοτα Τεκοα, οὐ 24.--Αδίθμογ]. ΟἿ. 275.-- 
᾿Απαϑοίι6} ἔτοτι ᾿Αμδίμοίῃ, οὐ. 64 (ο).---Οθ, δὲδῥεκαὶ] 2 5. 23} 
Μερυμαὶ (ν. 1.).. ΟΥ̓ 27..---ΙΙ μαι} 1|6} ἴτοτα Ηυβηδῃ, οὐ 4..- 

111α1} αι ἀποογίδίῃ ἤδη (νυ. 1.).--- ἡ μοξμε!6} τοΐδγεποα ἀπίηονῃ.--- 

80. Μαλαταὶ]. ΟἿ. 27..--ἶςϑν οἰο ρα 6} ἴτοπι Νείορῃδῃ, οἷ 25. 
-εἰδα] 4 5. 23" Ἠδῖεῦ (νυ. 1.).---31. Βεπαίαμ] ΟΥ. 21..- 

Ρίν  αἰπιονῖ!61 οἱ Ῥίτ' αἴμοπ, ἃ ἴον ἰπ ἘΡΒγαίπι (ς" 7α. 12:}).--82. 

Ἡναὶ] 2 5. 23"5 Ηἰἀἀαἱ (υ. 1.).--- ἋΕγοοῖς οΓ Οα᾽ αε'}]. Ῥατγίίςυαγ 

νϑᾶγϑ ἐγεαιθηι}γ ἀεβίρταῖα ἸοοΔ] εἶδα; Οα᾽ αεἷ; ἴῃ τῃ6 ἈΠ] σουπέτγ οἵ 

ἘΡἈγαίπι.---Α δ" 61] 2 5. 23} ΑΒ -Ἅ]θ μη, ργοθδθὶγ ΑΡὶ-θα.α] (υ. ἐ.). 
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--ἰΑνϑαμιδ6} ἴτοῖὰ Βοι -ἀγαρδῃ, ἃ ἴοννη οἵ Τυἀδῃ ογ Βεη)απιίῃ 
(τ. 705. τς" “).--38. ᾿Α:ριαυει!ι]. ΟἿ τ'.---Βαμαγμρηί6} (ἴτα- 
ῬΓΟΡΕΥ 5ρε!]ηρ υ. 1.) ἔτοσῃ Βδβυτίπι, ἃ ἴοννῃ οἱ Βεη)αγηίη (υ. 1.).--- 

5λα᾿ αἰδομε!6] ἔτοτα 588. δ] δἷπι, ἃ ἴονγῃ οἵ Πδῃ (ς΄ 705. 19“), πεᾶγ 
Αἰ͵δϊοη.---34. Η αϑ᾿δη}} 2 5. 23} 7Αϑῆδηῃ (υ. 1.).--ΟἸἰζοη! 6] υπ- 
οογίαίϊη (νυ. 1.).--Ηαγανί 6] υὑποοτγίαίη.---35Ῥ:8ὲ. δαςαγ] 2 8. 23" 
5ΠΑΓΑΓ (υ. 1.).--Εἰἡρ]α]] 2 85. 23" ΕΠΙΡΠεΙες (υ. ἰ.).-- ὃ8ὁ6. ΤῊΪΒ5 νεῦβα 
ἰ8. δ. γεν υποογίαίῃ, ΡγοραὈΥ οοττυρὶ (υ. 1.).---357. Οανηιοῖ 6} 
ἔτοπι Οδγπιεὶ, ἃ ἴον πεὰγ Ηδθὕτοη.---Να αγαὶ] 2 5. 23" Ῥα᾿ ταὶ 

(ν. 1.).--398. Ρ-΄. ἐ.---399. Βεγοι!6] ἴτοται Βεθγοίῃ, ἃ ἴοννῃ οἵ Βεη͵δ- 
τηΐη.---40. 1 ιγ6]. ΟἿ, 25.--ΑἹ, ὑγείας θιε Η ΩΝ6] με οβῆςεν 
ΜΠ ο56 ννε Πᾶνα ἰοοκ.--- Ζαδα4] ννδηιίηρ πα 2 58. ΤῊΪβ σοπηρ]εῖεβ 
1868 1|5ὲ ρίνεῃ ἴῃ 2 8., Πετε ἴ5 δα ἀβὰ “{πἰγῖν δηα ϑενεὴ ἰῃ 8}}} 

(2 5. 23"). Ζαδαά ταλγ ἢᾶνε θεϊοηροά ψῖςἢ ἴῃς |ἰϑὲ ἰπ 2 5. ἀπά ἔογ 

ΒΟΙΏ6 ΓΘά50ῃ ἢδνε [4]]εἢ ἔτοπι (με ἰοχί, (ἢ 5 πιακίηῃρ ἃ ςοπιρ]εία πὰ πι- 

Ὀ6Γ οὗ τῃϊγίγ-ϑενεη (ο 2 5. 23᾽"). ΟὨγοηίοϊοϑ, ἰδοκίῃρ ΕἸἰξα (566 

ν. 37), ἔθ ηε5 3 Ὁ 2 Ὃ 30 τὸ 35 ᾶῃηθ5. [βιδ!γ, ΠΟΥΈν ΕΓ, 

Ζαϑαά ἰ5 στουρεὰ ΜΙ [μ6 Βέζθθη πδνν ΠδπΊ65 ἰῃ νν. “-47. 

--286. οὐδ ν22] 216 πιο ὁ νυαῖογ, παπιϊης ἴῃ 2 5. 23". Οἡ 
{πε Ρ]. 8εὲ Οεβ. ὃ 1244.--αἰΐετ 2νὉὉ 2 8. μᾶ8 Ὁ φ0 Φ2.---ἰηβίεδα οἱ 
ΥἹῪ τεδὰ ὑτνν (ο΄, ν. 13).--ττοτὶῦ [20] 1 5. "Ὁ Γ"2.---ῶτΥ, ΓΦ] 2 5. 239 

ποῦ. (Ὅ5 Πεῖε δπὰ 27" ΓυΤΟΦ, ρῥτγεξζειτεὰ ὃὉγ ΚΙ. (580Ο7., θυῖϊ ποῖ 

ον.) δπὰ Βῃ.--- 5} 2 5. ὙΠ, 50 4}}Υ ἑο!]οννοά (ΒΕ6., Κὶ.), βίπεα 

ἃ Ἰοςδιν ὙΠ 0» 8 πιοῃίἰοπθὰ ἴῃ 7υ. γ', πεᾶρ Μί. Οἷθοα. Βα. 
τεραγάβ (18 88 Ἂπίίγε! Υ ἱπαεςοϊβῖνε. Μαγ. δπὰ ἘβΒί. (αγτὶ. Ἡδτγοάϊιε) 
ἐπιεπὰ ἴο ὙΨ η, σοππεοῖίης ἰὰ τ] ᾿Αγαά, ἃ ἴοστὶ ἱπ (ᾷς Νερερ. [ἢ 

27" 1Π|5. τυδυτίογ 18 ςδιεὰ δὴ ]εγαξίε (5), θὰ 1πῸ ἰγὰς τεδαϊΐηρς ἰ5 
ῬΓΟΡΔΌΪ πν, Ζεγαζίίς. ΤῊΪ ἰδνουτβ 4 ]υάδαη οτἰρίὶπ δηὰ 80 ἴδ 

ἴῃς εππεπάδιίοη οὗ Μϑγ. δὰ ἘβΒὲ.--αἀἰε πὸ 2 5. μδ8 δῃοῖπεγ 
Βατο ὑτπη ροῦν, Εἰέκα με Ἡαγοάδίε, Ὀὰὶ 5ἴπος ἢε ἰ8 ψαηιΐηρ ἱπ δι, 

Μασ. τε͵εςῖβ ῃΐπι. Ἠόονγένεσ, 115 οὐ βϑίοη ἰ5 ργοῦδὉΪνῪ ἀπ ἰο ποπιο- 

οἰεἸϊευΐοῃ. -- δ} ] 2 5. 235 Ὅὔρπ. ὙΤῊΪβ5 ἰαί(εῦ 15 ρεγῆδρβ ἴο θ6 ρτε- 
[εττεά, βἴπος ψγὲ Κπον οὗ ἃ σοττεβροπάϊηρ ρίδςε ϑϑὺ "2, 8 ἴοντι οὗ 
7υάδῃ, 708. 1537 Νε. 11 (Βε., Κι). Ὑεὶ ἴῃ 27}9 ψε Βαᾶνεὲ οέδρπ 

δηὰ ΤΠ εἶες Ὀεϊοημβ ἴο ΕρΡἢγαΐπι. Βῃ. ψνεὶ] βᾶγβ ψῈ Κηον ἴοο {{π||6 οὗ 
ἴονντιβ ἴο ἀείεγτηῖης πε ἴγυς τεδάϊηρ. Μασ. δὔεγ ΟὍ" Κελωθεὶ ἱπ 2 5. 
τεδὰβ ᾿γῦρρη, ἐθε Κεϊϊανέιο.----49. .220] 2 5. 2357 30. (ΟἈ., ἰδ ἰβ 
ΦεΏ ΕΓ δοκηονϊεάρεά, 88 ἴ8εῈ ἰγυς τεδαΐϊηρ, βίπος ϑέῤδεσαί ἐδ 
Ἡμο)ιαμιέίε ἰβ ταεηϊἰοπεάὰ ἴῃ 2 5. 21'3.-- Ὁ} 2 5. 2315 γυρῦχ, υῖ ΟΣ 
Ἕλλων " Αλλαν, Πεηςε ἴμε6 ὩδπΠῚ6 ΤΏΔΥ δᾶνε Ῥεσυηῃ στ », Ὀυϊ [μὲ 
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βεοοπά 4} 8 υποοτίδίη. γε. Τ'5. μα5 1}Ὁ}.---80. τὖη] 2 5. 2329 ὑπ. 
ὙΒε ἔογπιλεγ δἰϊεβίεα ὉῪ 27} γὔπ, δηὰ 88 ὑγορεγ πδᾶηῖς ὉΥ Ζε. 619, 15 

τεβὰ (ὖπ) ὉῪ Βυ. (5807.) ἀπὰ Ματγ. ἱπ 2 5.--31. Γ΄ 05] 2 8. 
239 ΠΡΟ. ὙῈ6 ἴοττμεσγ ἱ ἢ με τί. 5. οοττεςί.- --ϑ2. »}Π] 2 5. υἼ. 
1 ἰ5 υηςογίδίη ὙΠΙΟΒ 15 οοττεοῖ, Ὀὰ [με ἴοστπεσ ἰβ ργείεσσεά ὈὉγ Ὗγε. 
Τ5., Βυ., γεῖ {με ἰαϊίες ΌγῪ ΚΙ.---Ὅ 2 Ν] 2 5. 23}: 120» 3. ΟἹ. ἰ5 
Βυρροτγίεα Ὁγ δ οἱ 2 5. γε. Τ5., Βυ., τεαά ὑ»5-2ν.---838. "ὈΥΠ25] 
τεδὰ "Ὁ πη. ὙὍὙῈΕ τεΐεγεηςε ἰβ ἰο Βαξωγίνι, οἵ. 4 5. 315 τόδ 171} 10} 

1: ΚΕ. 25. 25. πᾶ8 "ὉΠ 25.--θά. .)23] δἱίεγ (Ὅτ ἴῃ 2 5. 23 ἰο θὲ βίγυςεὶς 
ουἵ, ἃ τερειἴομ οὗ {μ6 ἰαϑὲ ἴἤγες Ἰδίίθτβ οἵ {πε ῥγεςεάϊπᾳς νογὰ (Ὁγ., 

ΚΙ., Βιυ., Μαγ., Βῃ.).---ὉΦ ἢ] 2 5. 9. ὙὯιῈ ἔουπιεσ 8 ρῥγεΐεγγθα ἴῃ 2 

5. Όγ Μᾶασ.---2 5} απ ἴῃ ἘΦ οὗ 2 5., θυὶ τ ἢὰ5 ὁ Γουνι, Ὡς ἢ 
Εἶνεβ ἴμ6 ἔτι τοδαϊΐπς 5.5, ἐὴς σμηπῆε, οἵ ἃ ἴδτωῖν οἱ Νρμίδιϊ, Νυ. 

2645 (Ὁτ., Βυ., ΚΙ., Μδτγ.).-ττῦῶφ 15. ἸΓ)γ}] Σ 5. ΠῸΦ Ἰγϑπν, Οἵ ἰῃ 2 

5. [88 12 δηὰ ἴ5 (ο]]Ἱοννεά ὈΥ βομοΐδγβ σεηθσγαῖγ. Υ̓Βεῖ μου τε 5βουϊὰ 

τεδὰ μῺΦ οὐ ΠῸΦ ἰ5 υποετίδίη. ὙΏΘ Ἰαίίεγ ἴ5 ργείεττεαὰ Ὀγ ΚΙ. δἵϊεγ 
ἅ-. Μνε. 7.5. ρῥγείεγβ ἴμε ἰογπιεσ (οσ Ν2Ν) δηὰ (μἰηῖκ5 {παι ]ομαίμαη 
ν͵35 ἃ ὑτοίμες οὗ δλαηρηαδ,, 2 5. 2311, βἰπος βοΐ σψεγε αγαγίϊες.---- 

86. 5] 2 5. 223 ν. ΚΙ. ρῥγεΐετβ ἴπε ἔοσσωεγσ. Βη. ἴδε Ἰαϊίεσ, βίπος 
βυρροτίεά Ὁγ δ ἱπ 4 5.--Ἴ 0 Π ΠΝ ἸΓΡΌΠ ἼρΠ (36) : ἫΝ 12 0.9] 
4 5. 23" ὙΠ ὈΡΓΟΤΙΝ 12 ΡΝ ἸΠΣΡῸΣΠ 12. "3ΌΓΙΝ 15 σον. Καϑυ. τε- 
ἰδίηβ πε ἰεχὶ οὗ (. Βη. τεδάβ ϑυριον δηὰ ν).525 αἱΐζοτ 2 5., Ὀυὶ τὸς 
ξατὰβ ἴπε ἰεχί οἵ 2 5. ἃ8 ἃ Ψῃοἷς ἃ8 δηἰίγεὶγ οοττυρί. ΚΙ. ργεΐετβ ἴπ6 
ἰεχὶ οἵ 2 85., ἰμϑογίίης ἔγοπι (ἢ. ΟὨΪΥ ΡΠ ἫΝ ἴῃ {πε ρΪδοεὲ οὗ ᾿20πν 
12. Βυ., 5807. ἴοἸϊονγβ 2 5., ἐχοερὶ (μδῖ με τεδὰβ Γ"2 ἰῃβίεδ οὗ 13 

Ῥείογε "προσ. γε ργείεγ: Εἰέρμοῖθ ἐμ σοὶ οὔ... 1ὲ Μα' σεαϊλιέϊε, 
ΕἸζαηι ἐπε 5οη οὗ Αδἠμορμεὶ ἐς Οτορῆε.---ϑ7. τ 12. Ὑ22] 2 5. 235 
ΝΠ ψο. Οἱ πεϑὲ ἵνο τεδάϊπρβ Ὀεΐνεεη πμῖςῃ Ὅτ., ΚΙ., δηὰ Βη. 

ἃτα υπάεοϊἀεά, ἰμαὶ οἵ ΟΠ. 8 ργορδθὶν {πὲ Ἰδίθσ, 13 μβανίῃς ὕεεη ἰπ- 

βεγίεά Ῥείογε ἴῃς ρίδος δάϊεςξῖνε (Βι.).---88. Ἰρυ τιν ὉΝ9] 2 5. 2325 ὮΝ 
ἹΓΣ 12. ΦδΚ ἴπ (Β. Βδ48 13, ψϑῖο ἰβ ἴο ὈῈ τεδὰ ἴῃ ἴπε ρίδος οὗ πν 

(Κἰ., Βπ.), Ῥυξ [τ 18. ἐπῃηροβϑῖθ]ε ἰο ἀείεγπιίπε της Ὡδπὶε ἰβ οοττοςῖ, 

ΡΓΟΡΔΟΙΥ ὅν) Ὀεοδυβα ΝῊ ἰδ ἴοο φοπιπιοη ἴο μάνα ΠἰΚΕΙῪ βυβεγεά οοτ- 
τυρίίοη.---ἼΠ2] 2 5. 3 χο. ὙὍὨδ τεδαϊηᾷρ οἵ 2 5. 15 οὗ πε πάγῃς οἷδ ρίδοε; 
ἿῈ [ο]ονεά (ΚΙ., θυξ 8}} 15 υποετίδίη, Βη.), {πθ 13 γαργεβθηῖβ ἃ ὑτορεῦ 

Πᾶπια, 22 Βαπὶ ἃ 5.-οῖ 5 ΒΑγαὶν οοττεςί. Ἐεδὰ εἰἴμεγ ΠῚ δἴϊεγ 

25. ἐπε Οαάέϊε (Κ1.) οὐ "κ᾿ ἐδε Οεγαΐίε, ἱ.ε., οἵ ἴῃς Βεηπ͵απιίηϊίς εἶδ οὗ 

σετὰ (Μαγ.). 

42. 47. ὙἼΠε 5ἰχίεεῃ ρεύβοῃϑ ἱπο υἀΐηρ Ζαρδά (ν. “) δα ἀεά ὃγ (ῃς 
ΟΒγοηΐοϊεσ ἴο (ἢς ἰδὲ ψίνεη ἴῃ 2 5. ἃσε 411 οἰ πεῦυνῖϑε ὑπκηον δπα 
ψῈ Πᾶνα πὸ οἴμοι βδοῦγοθ ἔογ ἀείοστηϊηΐηρ (6 οοττδοίηθββ οἵ [86 

πᾶπηε5 ρίνεη.--42. ᾿Αἀΐπα {1:6 Ξοη οΓ 5)μῆξα ἐμ Κομδεηῖδο, οὐίεῦ 
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οἵ ἐε Κεμδεηΐϊος ἀπά «τοἱνδν μὲηι ἐιἶγι)}]. ὙΠ6θα νογάβ σουἹά πο }]} 

δι ἰπίο ἃ βίἰδίεπιεηΐ οἱ ἃ ρδίπετίης οἱ Ἐευβδεηϊίϊεβ υπίο Ἡανίὰ 
ΒΑΓ ἴο μα οὗ (ῃ6 Βεη͵δηγίηϊίο5, ἴῃ Οδαϊΐεθ, δηὰ τς Μα- 

Παβϑίϊεβ τῃεπΠ]οπθὰ ἰῃ Ὁ. 12. ὙΒδη [μὲ Πδπι68 [Ο]οννίηρ πουϊὰ 
Ὀ6 ἃ ἔγαριηθηΐ οἵ ἴῃς 115ὲ οἵ (ῃς ἐδμέγέγν ψῃὸ ψνεσὸ σι “Αἀέπα 
πα ἴπ6 οτρίπαὶ ρἷδος οὗ ἴῃεϑε νβῖβϑεϑ γηϊρῃϊὶ μὰ }}] θὲ ο. 12 Ὀ6- 

ὕνθεῃ ν. 1 δηὰ ν. " (Βυ. νυ. 5.). [Ιῃ ἴανουν οἱ [15 158. ἰῃε ἴδεῖΐ 

. (δὲ {86 ρεηῖ]ϊς δά )εςῖίνεβ ἰῃ νν. 43.417 τεργεϑεηΐ ρίδοθβ εαβὶ οἱ [ἢ 
]ογτάδῃ. 1 [ἢ18 νἱϑὺν 8 ποῖ ἴβδίκεῃ, ἔμεπ ἰπβιεδά οἱ ἐπέγίν τοὴβ 
πέρι (ὦ 2 })), νὰ βΒβου!ὰ γεδά συεν ἐμέγίν (ΩΦ Ὁ}) (Βε., Κὶ., 

Βπ.). Ασοογαϊηρ ἴο ΒΔ. ἐμέγέν οἶδέ πὲρε 1δ ἃ τρδυρῖπαὶ ποίς ἀδ- 

βἰρτιοὰ ἰο ἔο]]ονν ν."".--43. Τῆς ΜΉΜηὴ 6] ἰ5 ἐπ γεὶγ ορβουχε.--- 
44. Τῆς ᾿ Αςπίεγα 46] 1.6., ἔγοτα Αϑβίδγοιῃ, ἃ οἰἵν οἵ Βαβῆδῃ, Ἀϊ. 
τι 7οβ. 9" εἰ αἱ.---Τὰς ᾿Αγοὶ εν 6]. ὙῈῸΟ τείθγοποθ Ῥχγοῦδου 15 ἴο 

Ατοεγ ἰῇ Μοδὺ (ζ΄. 55). Αποίδβεσ Ασοεὰσγ νὰ5 ἰῃ βουϊβεσῃ [υά Δ}, 

1: 5. 20..--46. Τἴε Τίς6]1. ΤΣ ρίδος σείεττθα ἴο 15 ἐπί γεὶυ 
ηκπονη.-46. Τὴ Μααν] υ. ὶ.---ΑαἹ. Τῆς Μεκοδαΐ!6] υ. ἐ. 

46. ΟΥΌΣ] 8 δὴ ἱπῃροββίθ]ε ἴογπι ἔογ ἃ βἰησυίΐδι φεητϊς Ὡδτης, 
Καυ. δπὰ ΚΙ. ρῖνε ἴξ ρ 85 μορείεβϑὶυ οοστυρί. Βα. βυρρεβίεα πϑὴ ἐπδ 

Μαβαηέϊε, ἐ.6., ἴτοτα Μδῃδηδῖπι εδϑὶ οὗ ἴῃς Ἰογάδῃ. Οὔλ μα8 αωειν 

Ῥοββί]Υ τεργεϑεητης Ρῷ ἐπε Μεορΐία, .6., Ῥτορ Δ ὈΪΥ ομα ἔγτοπῃ ΒεῖΒ 

Μέοη, ἃ εἰΐγ οὗ Εευθεη, 705. 1317 (ὦ Μιεί, τ Μαιοθι, ἅτε ςοτγυρίίου5 
οὗ 4).-Α7. τ2ΥῸΠ] 8 8150 ἃ οοστυροη. Κϑι.. δηὰ ΚΙ. δἰϊεηρίὶ πὸ σεη- 
ἀετίης. Ῥοββίὶγ νὰ ββου)ὰ τεδὰ πιϑν ὕἡγοηε Ζοδαΐ, (ς΄. ν. 8) (Βε., ΒΔ.). 

ΧΙ]. 1-28 (1-22). αν 4 ̓ 8 τϑοσυϊίβ δ οδβίγαηροα ἔγοῦι 
5411].---Ἰὴ 1 5. 22: Μὰ ἅτε 1014 πον αν Ὀεδσᾶπις οσαρίδίη οὗ ἃ 
Ῥαμὰ πιδάς ὕρ οἵ δἰ5 Κίμϑέο κβ, [ἍἜἸ]οννβ ἰῃ ἀϊβίτεββ, ἀθυίογϑ, δηὰ 

αἰδοοπίεπιεα δηὰ ἀεβρεγαῖε τβθῃ βεπογαῖ γ. Ὑδδὶ 15 ἃ πατιταῖϊνε 
οἵ Βἰβίογυ, 116 ἴῃ [815 ργεϑθηΐῖ σμδρίεσ νὰ Βᾶνε ἃ εν ΜΊασαϑῃ 
οὐ ἱπίεγργείδιϊίοη ΠΈγεΌΥ Πᾶν 48 γθογα 8 Ὀθοοπῖα ἴΠ6 οΠοίςαϑι 

δηὰ τηοβὶ να]δηὶ τερτγεβϑεηίδιίνεβ οὗ {με ἰτδ65 οἱ 15γϑεῖ, δῃα σοπλα 
ἴο Πἴπα ἰπ βΌΓἢ ΠυπΊΡοΓβ {π8ΐ ἰπϑἰοδα οἱ ϑοπιὲ ἔουγ Βυπάτεά ΟΥ̓ 5ἷΧ 

Βυπάτεοά πιεη (1 5. 22" 273), 6 μᾶ8 ὑπάεσ Ὠΐπὶ α ργέεαΐ ποσί ἰἐκ6 
μα μοϑδί οὔ Οοά (ν."" 42), ΟΥὐ σμαρίεσγ ἴμδ ἢδ8 πὸ τεδὶ ἢ Ϊ5- 

τοσῖσαὶ ψόσῃ. ΤῺ πᾶπιε5 ἰὰ σοηίδίη5, μούανεσ, ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἅγα 

μοὶ δοειουβ, Ὀὰϊ ἅτε (Βοβὲ οὗ Ἰεδάϊηρ πηὲπ οὗ ἴπε {γἴρεϑ ϑοπγα οὗ 

ψΒΟΙΩ ἰῃ δοίυδὶ 6 πᾶν μαννα Ὀθθῃ δϑϑοοίαϊεα ἢ Πανϊά. 



ΧΙΙ. 1-23.} ῬΑΥΝΙΟ 5 ἘΕΟΕΌΙΤΒ 1ρ5 

ΤΒε Ἄοδδρίεγ 8 δβεϊηδὰ Ὁγ Βη. ἴο [8ε (ῃγοηίοϊοτ᾿β ϑοῦγοοβ; δοοογαϊης 
ο ΚΙ. νν. 1-3 τη Υ Βανε Ὀεεη τ τεη Ὀγ ἴῃς ΟΒτοπίοϊοεγ, θαΐ οοπίδίῃ Βαγα 

δηὰ {μετε τηδίογίδὶ οἱ χοοα Ὠἰβίογίςδὶ πόυῖμ; νν. 3.49 ἢ6 δβϑϑίζτϑβ ἰο Μ. 
ὍΤὨε Βεδνυ 5ιγὶς οἵ νν. 1: " (1) βυρρεβίβ ὑπαὶ {ΠΕῈῪ πεῖς πτί τε Ὀγ ἴμ6 
ΟΒτγοιηΐεϊεγ (οὐ 119 235 27}, αἀπὰ [π6 εχϑρβεγαῖθα βίδίειηεηὶ οἵ ν. 5 (5) 
͵ἷβ οεγδίηγ σμαγαςιογϑεῖς οὗ Εἰπὶ (ς7. ἐβρεοίδ!ὶγ 223 5. " 5.). [πῃ τῆς ᾿ἴρῃῖ 
οὗ ἴδε Ἰογαὶιν οἵ Βεη)δηνίη ἴο 580}, ενθὴ Ἰοης δέίεσγ μϊβ ἀδδίῃ (2 5. τό 5- 
20), ἴῃς 5ἰδίεπιεης δαὶ ἰαῦᾷεὲ πυπίρεῖα οὗ Βεπ)διηϊηϊϊεβ ἀεβεγίοὰ ἴοὸ 
Ῥανίὰ (νν. 1 δ. 114. (6 8.}) δῃὰ διποηᾷ ἴπεπὶ ὄνθη ἃ ΟἹ βεδιϊῖε, ὁπ ἔγοπι 

580}᾽5 Βοπιδ ἴονπι, 5 ῃἰβίογί δ ν ϑυβρίοίουβ. Βεη)δηχίη ἑοσιηθὰ ἃ ρᾶσῖ οὗ 
ἴῃς Κίπχάοπι οὗ 15:0 88] (2 5. 25). πος ςεγίδί]ν ἴῃ ροϑβί-εχὶλὶς {ἰπλ65 
Βεη͵δηλίη με] ὰ ἃ Εἰσῇ ροϑιιίου ἰῃ ἴῃς 7 εν: σοτησαυηῖν (Ν-. 117 5.), ἰξ 

να 8 δῃ δεῖ οὗ ρίουϑ ἱπηαρίὶπαιίοη ἴο τεϊΐενε 118 ἰσῖρε, δῃ ἃ Ὄβρεςΐδ!]γ ἴμοβα 
ΤΑτα 65 νοι νετα τεργεϑεηϊεά ἰῃ (8 ἰδία ςοσητηυπίγ, ἔγοπι [πε οὐΐαπι 

συ ῖςο ἢ νου]ὰ διίδοι ἴο ἴποβ8ς ψ}ο ο]οσεὰ ἐπε μουβε οὗ οὔς σβοπὶ Ὑ88}- 
με 5ιὲν (105). ΟἿΪΥ ἴῃ δ σψογὶς κε {πὸ Οῃγοηῖοεγ᾽β μοσε Ὀανὶὰ ἰ5 
εχαὶιςὰ ἔδσ ἀῦονα Ἔνθ ἴῃς Ὀυ ] ον οὗ ἰμ ΤΈτρ]ςε (ςὔ. ες. 22 3.) δῃὰ πίετε 
8580] ἰ5 ἱζπογεά, Ἵχοερῖ ἴο μον μἷβ ἱςῃοπιηΐουβ δηὰ, βῃου]ά (5 νἱπάϊςα- 
ἴοη οὗ Ἰαίε Βεη)δπιίηΐτε δ τα }ε8 Ὀς ἐχρεοϊο. Ἡξηςε [Βΐβ8 ἐτεδίπηεηὶ οὗ 
18 Βεη͵δηλίπΐϊ65 ροϊηῖβ ἴο ἴπε δυϊβογβῃὶρ οὗ με (πῃ γοηϊοϊοσ. ὅϑότης οὗ 

ἴδε Ὠϑη68 ΓΔΥ Ὁς οἷά, ἔοτ ἢς που]ὰ ΡγοΌΔΟΪΥ ἱποϊυὰς 16 τερυϊεὰ 

δηςεβίουβ οὗ ψεὶ]-ονπὶ ΒεΠ τ ηἰὶς [δ η1}}165 οὗ ΠΪ8 οὐ ἄγ. [.8ὲ ΠΟῪ 

τυ ςἢ οὗ 1818 ραββαρε τΊΔῪ Ὀς ἔγοτα δὴ οἱάδσ ϑοῦγοε 15, ἰπεγεΐοσε, υποεγίδίη. 
ὙΒε παῖς Βε' αἰαῖ (τὉ}3), ν. 4 6), ἰ5 οετίδίη]γ οἱὰ (νυ. ἐ.). 

1-.8 (1-7ὴ. ΤΙο σοοσυΐίβ ἔγσοσα Βϑηϊασιῖη αἱ ΖΙΚΙαν.---1. 
Οἡ αν 8 βοΐουτῃ αἱ Ζι κίας ο΄. τ 5. 27'-:.- οὐ ὴϊο δ τας ριον 
γεσίγαίπ ἰμγομρ δαμ}} 1.ε., ἈΠῸ Ὀεσαυθε οὗ 5801 μὲ ννὰ5 ποῖ 
ἔτθα ἴο σοῖῆς δπὰ ρῸὸ ἴῃ 15Γ86].--- Π εἰ ες ἐπ τὐσαγ]. Οἵ. ἴῃε υαϑὲ οἵ 

186 νοσῦ (Τ})) 9 δεῖ ἴῃ νν. 1". 8) παι α6).- 2. χεὶρ δοίλ δα γίρ!ε 
μαμὰ απὰ ἐπ: ἰ6} ἐπ [Ξἰἱηρὶηρ] οεἰοπος απὰ ἐπ [ςποοιη ρ] αγγοῖυς ὐἱδ 
ἐμα ϑοιυ]. ὙΠπε Βεῃ)απλη 68 ἀγα πηεηιτοηθα οἰϑεννῇεγα 5 ἰοΐτ- 
Βαηάεὰ ἀπά ἐχρετὶ 5] ηφεγϑ (7. 31" 2ο").--Οὐ “ιε κίηϑ)οὶκς οὐ δαιτὶ 

οἵ Βεημ]σηιἶ]. ὙΤῊΪδ5 βἰαίεσηδηὶ 8 ὑγοῦδῦὶυ νίάς οὗ ἴῃς ἰβίοσγις 

ὑπ, βίποα Ἔνθ οἡ [86 ἀδδίῃ οἱ ϑδυὶ [με {τρὲ οἱ Βεη)απλη τὲ - 
τοαϊποα διὰ] ἴο ΗΪ5 Βουδθ6, οὐ. 2 5. 25: 5, δηὰ τηυοῃ [685 σδἢ 
ψε θα ονε {πὶ 50 ἢ} ἀεϑογιίοηβ ἴο Θᾶνία ἴοοκ ρίδςε ἀυτίηρ 58411}᾽5 
᾿Πεμθ. ὙμδῈ ῥγοπηΐπεπος οὗ ἴμε Βεη απ πἰῖε8 ἰῃ ροϑβί- Ἔχ ]ς 
Ι5Γ8 6] πηδῪ ᾶνε ςομίτυϊεὰ ἰο {μ6 οτίρίῃ οὗ βς ἢ 5ἰογίεβ.-- -. 

Αἰ δον] εἰβεγβεγε ἴμ6 πᾶπια οἵ 188 οἰεῖ οἵ τε Ῥαηίϊεβ. Νὰ. 
113 25. 7. τί τοῦ ἢ.---ὐοαοῖν 16 5000: οἵ δἠεηιαὶ ἰαΐ; Ἐ Ὁ (οτ 7εἰκοελα- 
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"μα ) ἐι6 Οὐδέ αἰδιέ!6]. ὙῊε Ἰοσδ] τεΐθσεπος ἰβ ἰο αἰ βεδὴ οἵ Βεηἦα- 

πίῃ ογ οἱ ὅδ] (Π6 πιοά. 7 εἰ)-εἰ- Εμὶ, ὕτο δηὰ ἃ 88} πιΐϊθ5 πογίῃ οὗ 

76γυβδίθμ.--- ἀπ "ἐπὶ εἰ ἡ (" ἐξμ' εἰ οὐ " ἐξο" εἰ, Κι.) απ ἃ Ρεϊοξ (2: 7) 
5οης οΓ ᾿Ατηιανει]. ᾿Απριαυοί, ἰ8 [ες πᾶπιῈὲ αἷθϑοὸ οἵ οπὲ οἵ 
Πανὶ 45 πλρηϊ πιο (11 οὐ. 85).-,Ιυεγασαῖ Ὁ απά 7εἶμε, “δια 
“Απαιδιοιλιέιε]. Απαίμοι ἢ ψὰ5 ἃ Βεη͵απιίπίϊς ἴοννη, ἴῃς πηοά. 
᾿Απάϊα, ἴἄτεα πλ}165 πογίῃ-εαϑὶ οἱ [εγιβα]επὶ (ΘΚ. 111. η).--4. 
1εἸμνμαἑαῖ ἡ {6 Οὐδέ οπἐε]. Ονΐπρς ἴο 5801}}5 ἱγεδίπιεηι οἱ 186 
Οἰδεοηίίε5, ἃ Οἱδεονῆα ταῖρῃϊ ΜῈ 11 μᾶνε ραβϑθα ονὸσγ ἴο Ὀανίά. 

(Υ. 2.5. 2τ....-- νην πιαπ ἀπιοης ἐδ ἐδεέγίν απὰ οὐεν ἐπ ὸ {μὲν}. 
1 ἰβ ποι[ςοδθ]6 (μὲ (με 15ὲ οἱ »ὴρλῖν πιδη ξίνεῃ ἴῃ 11} 5- 5 ηοὶ 

Τὰ [6 ἐμἔγίν ἰὰ ΟὉΒγοηΐοῖεβθ. ᾿ϑμπλδίδῃ 8 πᾶς 4150 15 μοὶ ἴῃ {πὶ 

11σῖ, βεῆος ἴῃς σοποερίίοῃ οἵ ἐδ ἐγίν Ἀδτα ἀρρεᾶγϑ ἴο Ὀε ἀϊβεγεηὶ 
ἔτοπι 1πΐ οἵ [με δυΐμογ οἵ 2 8. 23.-ὅ (45). Τὰς Οεάεναιλ,6] ἑ.ε., 
τοῦ Οεάεγα, ἃ ἴονγῃ οἵ 5. Τυάδῃ [05. 1555, ρεγμαρ5 ἴῃ6 σγυΐῃ 

7εάῆγεν ᾿ἰπα τα 1]65 βου ἢ οὗ 1υΔἀ (Θ᾽. 11. 43), οὐ βίηςς (ῃς 
ςοπῃίεχί Θθθ 5 ἴο τεαυίγε ἃ Βεη͵απχίηἰτα ἴονσῃ, ρεγμὰρ5 (6 ν]Π]αρα 
“εὐγεῖ; ποτ οἱ Τεγυβαϊεπὶ (ΘῊΡ. 111. 9), οὐ ῥοββί οἷν 16 ἴονγῃ 

ν 85 Οδάου 705. 1555 βου (ἢ-τνεϑί οἱ Βα] μῈπὶ πιοά. 7εἀμγ (Βη.). 

-Θ (δ). Εἰπιχαὶ Ὁ απ 7εγίνοιν (ο΄. 71) ἀνὰ Βέ' αἰἰα 8]. ὙΪ5 Ιδϑὶ 
πϑπη (ΠἼὉ}3), Υ αλιυοῖ; ἐς Βααϊΐ, τερτεβεηῖβ 8ῃ δαὶ ρετίοα ψβθῃ 
π0 οδ]εειίοη νν5 ἰδίκεη ἰο ἴῃς ἰἀεπεβοφίίοη οἱ Ὑδηννει νἱἢ Βδαὶ 

(φ,. ἴον 5ἰπιῖα πᾶπλεβ 8: 8533 939 11}} 147).---͵-ῸὋσμογιαγ]αΐμε ἡ απά 

ϑλοῤπαϊαλμ]. τίοη. ἱπ ἴμς βῃοσίεσ ἔοστῃ (ΠΘΒ), ΠΏ), 
1Π656 ὩδπΊ65 ἃγὰὲ αυἱϊε σοτηποη.---Τς Ηαγεῤμἧο ον Ἡαγὲ 6]. 
Α Ταγοῤἧρ ἀρρεᾶγβ ἃπιοηξ (86 ϑοὴ8 οἵ (αδίεὺ (24).--δοὴς οἵ 

Ἡανὴ}}» ᾶτὰ τωδσηἰἰοηδὰ διηοὴρ ἴμοϑε ΒΟ τεϊυγηθὰ πὶ ΖεγὈΔΡεὶ. 
--Ἴ (6). 1: μελϊ)ανμε 7] ἃ πδίης ποῖ ἱπέγεχυδηϊ ἴῃ 5ῃοσίοσ ἕογπι 
Ιεπσίαν. ΟΥ̓. 7" 245 εἰ αἷ.-ττῦ οἷ ὁξεν 11.-- ατμοδε α»:]. ΟΥ̓. τιν. 

--ΤΙς πάθε Εἰξαμαὴ ἀπὰ ᾿Αβξαγεὶ ἃτὲ [τεχυεηί.---ἰΚογαζἐϊε5]. 
νη ε ἅγὲ ἴο (δἰπκ οἱ ρεγβοῃϑ ἔγοπι ἴῃ ἴονπῃ οὗ Γ[ἀ8} γαῖ μοῦ ἴΠΔῃ 
τλθΏΡεῖ5 οὗ (μὲ 1,νἰ εἰς] οἶδη, οὐ. 2..--8 (7). γορι Οεάον""] 
ν. 5. ν.5 (5) οἵ, 4’. ΟἸεατν ἔγομι ν." “5) οἡ νὰ δᾶνε ἃ [15 οἱ 

7υάεδῃϑ γαῖμεῦ [πη Βθη͵δπλ ἰ65, ἃ5 που σῇ ἵνο [15ι5 δὰ ἤθεα 

Βεεῃ Του ρὶποά (Βε.). Ῥεγθαρϑ [μὲ ἱπίγοάἀυοίοτν ψνογάβ ἴοσ (86 
7υάεδη5 πᾶνε [4|16ῃ ἔγομι ἴῃς ἰεχὶ (Β8.). (Κε. Βεϊά τῃδὶ 411 ψεσὲ 

Βεπ͵απιίηϊε5, ϑοῦλα γεϑίαἰηρ ἰπ Γυἀδδη οἰ([65.) 
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1. 200] δεοαιι5ε οἱ. ὉΒΌ. τ 6 ἃ δπηὰ οὁ.--ῶὦῶ. γὺρ "90)]. Ταὶς 
ῬὮγαβε ὁοοῦγβ αἶβο ἴῃ 2 (Ἡ. 1᾽}} δῃὰ 58. γ89 (νβεγε ᾿ὍΥυ ββουϊὰ ὃς 
βίγυοὶς ἔγοπι ἴῃ6 ἰεχὶ 88 δῇ Ἂχρίδηδίογυ μίοββϑ). (ὦ οπιῖῖβ "ΦὉ.) οοῦ- 
ποοϊΐηρς τΡΡ(3) ἢ ΚΡ ν. 1, δῃὰ βυρρ ϊεβ ἃ νετ (σφενδονῆται) Ὀε- 

ἴοτε Ὁ.)2Ν2.--αϑ. ΠΡΌΨΙ .)2] (80 Και.) τεδὰ ρεγῆδρβ σὴ ὁ πΡῸΨ 12 
(ΚΕΙ., Β46.), οσ βοββίδ!γ ἴῃς οὔρίῃδὶ τεδὰ ροϑὴν 12 (ο΄. Ῥοσνι, 3.8). 

ΎΒεΩ ἃ ἀἰπιοσταρν οὗ (6 1ο]οννίηρ Ὁ σαυϑεὰ (δε (του ]6.-ττ μην 
Οτ. ᾿ὉΝ}"] ϑοπιβ Μ58. τεαδὰὰ Ὁ" δῃα ὉΝῸν ῬεσμΔρ8 ἃ οοττυρίίοη οὗ ὈΝῚΠν 
“Οοά 5665᾽ (ΕΒὲ.) (σ5. ν. 5)... τονε Οτ. 0715] σὰ τὰς ἄγεὶ 
ἴοττη δᾷτες ἢ .)2» δ ΝΕ. 75 τοἶῖν-δι 22] ἰεχὶ οἱ Βδεσ. Ὑ 128 

ἴεχὶ οὗ Οἰπβθυτς δηὰ Κι. 85. Ηερ. μ58. ναῦὺ, ὦ ---δωρ. 

9-16 (8-1δ). ΤὮΘ τϑογυΐίβ ἔσοσα δ 8ά.---ΟὨγοποϊορίςοδ!]ν (ο]- 
Ἰονίπρ ἴῃς Ηδῦτγενν ἰεχὶ) [818 ράγαρταρῃ ῥγεοδάβϑ νν. 1.9 (7), βίῃσα 
Πανὶ ἀνεὶς ἰῃ ([Πς ὕογίγεϑς (ν." .9)») Ὀεΐοσγε ἢ ψεηΐ ἴο ΖΙΚΙαρ .--- 

9 (8). δεραγαίεα {πεηιπεἰνες] ἱ.6., ἴτοτα ἴμ6 οἴμεῦ σδάϊιεϑ ψῃο γοτα 
οὐ 840}᾽5 5[4ε (Βε., Κε., Ζοβ.). Ὑῆδ νεγὺ δχργεϑϑεβ ΠΊΟΓα [ΏΔῈ 

[86 5ἰπιρίε ψοίπῷ ονεσ ἴο Πανὶ νυ βίο ἰ5 [86 τεπάεσγίηρς οἱ Καὰ. 

δηὰ ΚΙ.---Τὸ ἐπε οἰγομρμοὶ ἃ ἐπ ἐμὲ αυἱάεγηε55]. ἍΝ Άεη Πανὶ ὰ νγὰ5 
βεείπς ἴτοτη 5401 μῈ βουψῃὶ τεΐαγε ἰπ {π6 βίτοηρῃο]ά οὗ Αἀυ] πὶ 

(τι τα 5. 224 “) δηὰ ἰῃ οἴμεῖβ (1 5. 23.) ἰοσαίβα ἰῃ ([ΠῈ ΜΠ] Θ τ 655 

οἵ Ἰυάδῃ. [ἱ ννὰ5 ἀυτίηρ [5 ρεγοά οἵ Ὠΐ5β {Π6 {μαὶ [μεϑ6ὲ Οδάϊϊε5 
816 Τεργοθεηϊεα 85 σοπγίηρ ἰο Εἷπι. ΤῊς Γεΐεγεηςε 5 ποῖ ἴο ΔΗ͂ 

Ῥαγίίου αν Βισοηῃο]ά.--- Μη οἵ ἐλι6 ἢοσέ 7ογ δα 6]. ΤῊΪ5 ἐχργεβϑίοῃ 

ἰπαϊοαδίεβ (μαὶ {πε86 γϑοσ 8 ὑγοσε ἰγαϊηοὰ 90] 16 γ5 (οι 7..).-- 
Ανγγαησίηρ 86 δρόαν αμά {μ6 Ξἠ]ε 4] ἱ.6., ἴὰ ογάεσ ἔογ Ὀδίε, ἃ 
Ρεουϊίας ἐχργεββίοῃ α]50 ἑουπὰ ἰῃ 76. 465. ὙῊδ ποσὰ ὑβι8] οπὲ ἰβ 
εἴνεη ἰῃ ν." Ὁ), Οη {δεὶγ ΠΠ ΚΘ πη 655 ἴο ἰΐσης ἴῃ ἴῃ6 ἤδγοθμαβθ οὗ 
1μοῖγ ἀρρδάγδαησε οσ οηϑεῖ, δηά ἴο γος ἴου βυν ςΠ655, οὐ. 2 5. 1" 215, 

-11 (10). Μαε!ρπαηπαῖβ 11].---14 (18). Μαοδαηπηπαὶ [].---1δ (14). 
Ἡ εαάς οΥΓ ἐμε ποΞί] ἰ.6., «ἰοῦ πναττίοσβ (Κα., Ζος.), θεοῦ, Ἰεδάθγβ 

οἵ φζοπητηδηάετβ (Βε., Κδυ., Κὶ., ΕΝ.). ΚΙ. αἴτεν Ἡ οαττίεβ ἰοσιναγά 
15 ἰάεα οἵ Ἰεδάθγβῃΐρ ἴο ἴῃς ποχί οἴδυϑε: ἐφ ἰδαϑὶ ομὲ ουὲγ ἃ 
μωμάνεα, {6 ργεαίεσί οὐεῦ α ἱμομδαπά. ΝΊᾺ (15 τεπάογίηρ οἣα 

ψου ἐχρεοὶ ὃ.) ἰπβιεδὰ οἱ 5. ΤΣ ἱπιδ ἱπιεγργείδιίοη 5 [μδὲ (ΠῈ 
5118 165ϊ, οὐ ψεδκεϑῖ, σουἹὰ σορε ἢ ἃ Βυπάτγοά, ἀπά [με ρτεαίεβί, 

ΟΥ 5ίσοηρεβί, ψ ἢ ἃ ἰπουβαπά (Βε., Κε., Ζοε., Καυ., Εν... (ὦ. 

15. 3011} [ν. 269.--16 (1δ). 15. 116 ἢνοί ηιορ}}} 1.6.,) [με πιοηῖῃ 
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Νίβδη (Αρχγ!]), [8 ρεποά οἵ {π6 Ὀδιίον μαγνοϑί, σβεη ἰμῈ Τογάδῃ ἰβ 
δἱ [15 βοοά (σ΄. 7ο5. 3.5). Ιπ [Πὲ βυσησηογ ἴῃς Τογάδη ἰβ βαϑῖγ ἐογὰ- 
8016, θα αἴεγ τ[ῃ6 προ ηρ οἵ 18 βῃῆοννβ οῃ {πε τηοιηίδίῃ5 πῃ ἴῃ 6 
βρυίῃρ ἰΐ 5 Ββαζαγάουβ ἴο οζοβϑ.---ἀρμὰ ἐμδν ῥμὲ ἰο βέρῃε αἱ [{8Ὲ 
ἑημαδίαπίς ΟΠ {πὸ ναϊϊογε οπ 4:6 δαϑὶ απὰ οπ ἐδ τυεε!]. Τδς 
τίτεν οὐ ΠΕ [85 ἴῃ τη {πᾶϊ ἴ[μῈ δα μογθηῖβ οἱ ϑδὺ] ορροβεὰ 
1ῃε Ῥαββᾶρε οἵ {πΠ656 Οδαϊίεϑ ἴο Ἰοίη αν ά. 

9. Ο [δε ρίυγαὶ ἔογος οὗ γὯπ τ΄. Οη. το" 5. 18. Κόη. 1]. ὃ 256 6. 
-τχρῦ]. ὙΒ6 ρδίμδῃ ὑπάογ σα ἰβ ἀυς ἴο {με οἷοϑε οοππθοίίου να 
ἴδε Το]]ονίης ποσὰ. (δι οπιῖς ἴῃς ῥῆγαϑθε δηὰ δἷβοὸ πᾶνε ἀπὸ τῆς 
ἐρήμου, ἱταρ] γίης ἴπδι ἴΠ6 Οδάϊίεβ οϑπης ἔτομι ἰῃς τ]! ἀθγη 58 εν ἘΠ 

ἴο Ζίϊιανς (φ΄. ν. ").--- πο ΠΧ]. Ιπϑβιεδὰ οὗὁἨ πον ἴῃς Νεπειίδη μοϊηϊεὰ 
ἴεχί, 1526, οὐτγίουθ!Υ μδὰ 120, Ρευμδρ8 ἰπσουρῃ {με ἰηβυεηςε οὗ 76. 
462 (Βε.).---Ἴ 00] ΟἹ 56 οὗ ἰπξ. 566 Οε8. ὃ 1140.---14. ἽΦ» 70 9}} 668. 

1340. 

11-19 (16-18). Αἀάϊοπαϊὶ τοογυϊ8 ἔσοι Βοη δηνη δὰ 
7υά48.--- ΤῊ 8. Ῥδγαρταρῃ τεδβ {|ΚῸὸ δὴ ἰῃϑογίίοῃ ἔγοτλ δηοῖμοῦ 
παιγαίϊνα Ὀεΐϊνθ ἴῃς δοσουῃίβ οἵ [6 τσϑογυϊβ ἔγοπιη σδαά δηά 
Μαπάβθοῆ. Τηα οπιϊβδίοῃ οἵ {με τηθηϊίομ οἵ Ῥεῦβοῃδὶ ΠΔΠΊ65 ἰ5 
βι Κίηρ, δηα ἐϑρεοίδι!ν [ῃ6 νἱνὶ ἃ δηα ἀτγατηδίϊς ἔοστῃ οὗ [με πᾶγ- 
ταῖϊνε.---17 (16). Βεηπ]αρπ απὰ μ4α}]. ὙὨΣ ροίΐπί οἱ νίδνν ἰ8 
Ροϑβί-εχ!ϊῖς, οί. ν.".--- πᾳ {πὸ οἰγοηρηοϊ]. ΟἹ. ν." α).---Δ8 (17). 
Απῶὼ Ῥαυϊά απϑιυεγοά απὰ Ξα:4]. ὙΠ Ηδεῦγεν ἰάΐοπι ἐπιρίουβ ἔγῸ 

γεῸ5 ἴῃ ἰηϊγοάυοίηρ, ΘρθᾶΚοῦβ ἰῃ ἃ σο] αν μετα ἰῃ ΕΠ ἰ5ἢ 

0 }}Υ ΟὨΪΥ οἠς ἰ5 ι1ι564.---1Γ ἐπὶ ῥόασε γος μανε σ0η16 μμ20 ηι6 0 
μοὶ νιὰ διε 5᾽αὶ ηεΐρμια ἤξαγὶ δὲ αἱ οπδ εὐἰδἶ γος; δες ἢ ἰο δείγαγ 

ἨΘ [0 51} αὐἀυεγεαγίες, αἰἰπομρ πῸ τὐγοης ἰδ ἐπὶ πὴν παπάς, πα} πὲ 

Οοά οἵ ομν ζαίμεγς 5ξεὲ απὰ ἡμάρε]Ί. Οὐ τῖ5 θεδυῖ αι! σοτηπαἰτταθηϊ 

Ὀγ Πανίὰ οὗ μῖ5 εαυβε ἰο σοά, ψῖτἢ Ηἷ5 ἀϑϑογιίοη οἵ ἰῃῃόσθηςθ, ο΄. 

τ 8. 24.-.-19 (18). ΤΆορ ἐμ6 «ρίγί! ἰοοῖ ῥοσσεσοίο οὕ ̓ Αππαξαὶ] 
π|. φμ4 ἡἶπι ΟἹ, ἃ5. ἃ ρϑιτηφηῖ, οἰοίμεὰ ἰἴ56} σῖ ἢ Βίτω. Οὕ. 2 

ΓΒ. 2435 70. 65: (5εε Μοογε ἐρ' ἰοὔο).---Ολήε οὗ {πὸ ἐεἶνιν (ΚΕ.)]. 

Ιῃ ττῦὸ γε μᾶνα ἔουπα δοοογαϊηρ ἴο ἴῃς {τὸ τεδαΐηρ ἰμαὶ Αδέτλαΐὶ 

νν 5 εἰμ εῇ οὗὨ ἐμὲ ἐέγέν, Ἰδηος ΚΙ., δἰζεγ (με ἰηϊεγργείδιίοῃ οἱ Βα. 

ἃπά οἴμεῖβ, γεδάβ μεγὲ Αδέσλαὶ ἰμϑιεδα οἱ 4" "αταἱ. ΟἸδεῖβ (Κα., 

Ζοε., Οε., Β8.) ῥγείεσ ἰο ἰἀθης εν Απιαβαὶ ἢ Απιαϑα (ἘΦ Ὁ })), 
ψΒοτ Αὐϑβδίοσῃ τηδάθ ἢἷ8 σοιημπηδηάογ- ἡ -ςϊοῖ δηα Ἰαῖοσ Ὀδνὶά, 
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8Δη4 ψΠοπὶ [οδὺ ἰγεδομογουϑὶν 516} (2 5. 17" 10:9 (4) 2019).---Απὦ 

με Ξαἰά]. ὙΠεθα ψογὰβ ἀγὲ ψαηίίηρ ἰη Ψ8, Ὀυϊ ἀτὲ φίνεη ἰῃ .--- 

Τλέηε [αγεὲ τυ6] Ο Φαυίά, 
“"ὦ ευἱὰ λεε Ο τονε 977 .76::ε, 
Ῥεαεέ, βέαεε ἐο ἕλέε, 
“να ῥέεαεε ἐο “Δὰν ἀεῖβεγε " 

20» ἐὰν Οοά λαίὰ Λείρεά ἐλεε.] 

ΤῊ Ϊ5 τεβροηϑε 8 ἃ δεδυίυ! Ὀἱῖ οὗ Ηδῦτεν ροεῖσυ. αν 8 ψ Βοὶς 
ΟΆΓΘΟΙ ἴτοπὶ ἴπε Ροϊπὶ οἱ νἱενν οὗ ἴ8εῈ ΟἿΤ. παιταίουβ δὰ θδβεῃ 
ταδυκεοα ὈγΥ ενϊάθηοεβ οἱ ἀἰνὶπε δϑϑίβίδηςε.--- ΤῈ δα 4]. αν 5 
ΠοΙΏΡΔΗΥ οἵ ἔουγ Βυπαάτεά οΥ 5ἰχ μυηάτεά τηδη (1 5. 22" 27). Τῆε 

ψΜογὰ δαμά 15 υϑι}}Ὺ υϑεα οἵ πιαταιιάθγβ (ζ,. ν. 3.2 (Ἐ. 22) σ 8. 
305 δὲ Καὶ 1αὉ. οἰ αἰ.). 

18. τοῦ 220] εαυΐϊναϊεπι ἴο ἼΠΝ 22}. ΟἿΪΥ Πεγα ͵β ἽΠ) υϑεὰ 85 ἃ 
βυϊβδίδηϊἶνα.--- 022 θῸΠ ΝὉ2] περ. οἰγουπηιβίδητία! εἰδυθϑε Ο68. ὃ τούς. 
ὕϑε οὐ κ᾿ πῖτῃ ῥτερ. 18. οἰ εν ροεῖίς ἀπά ἰδίε, ζ΄. ν. 34.---19. οὐσοφη] 
Οτ. οσῦσπ. Ὑε ἴογπιογ 15 ζθπεγα νυ ῥτείεττεα δηὰ ἰβ (Ὡς τεδάϊηρς 
οἵ ὦ, α, Ἡ.---Ἴρην νι 32]. ὦ τεδὰ 29} νι ἢ. Ὁ αϑὸ τεδὰ ἢ", τὸ- 
Ῥεδίϊης ἰΐ, ἀηὰ [88 οἰ μιεγυγῖϑα διιρ θθὰ [μ6 νεγβα δηὰ 6]30 ἴῃς ρτεςεά- 
ἴηρ, νεγββ.--- ἼΒὲ ρ]. Ἴ" Ἢ }»Ὁ 5δου!ὰ θὲ τεδὰ δέν ὦ, Ἐ. 

20-28 (19-22). Τα τοοσυΐϊίβ ἔσοπιλ Μδηδββθῖ.---20 (19). 
Απηπὦ οὐ Μαπμαςςεῆ δοη! ἀσεεγίοα ἰο 1) αυϊα] |ἴϊ. [εἰ]. Ἐοτ ἴῃς υϑεὲ οἵ 
τῆς νεγῦ 252 ψ τ (815 ἔοτος οἵ. 2 ΟΠ. 152 Κὶ. 25} 76. 21 37. 30) 

52:5.---ἼΚροη ἤὰ τυεηξ αὐδῇ ες Ρ) πος ἀραΐηδὶ δαμ]. Οὗ. τ 5. 

28: 1-. 20: δ. Τα οἴδιιϑ8 ἰβ υϑ6εἀ ἴο ἀδβογῖδε ἴΠ6 νεσὺ {{π|ὲ Βεῃ 
Ῥανίά τεοεϊνεὰ ἢϊ5 τεογυϊ5. ἔτοπὶ Μδῃδβϑθῆ. Α8 βοοὺῦ 85 ἢδ σὲ - 
τυπιοὰ ἰο ΖΙΚΙαρ ἴΠῸῪ σᾶπλ ν." 9) δη αϑϑιβίε Εἷτὰ ἴῃ ἷ5. τδὶ ἃ 

δραϊηδὶ ἰῃε Απηδ εκ ϊ65 ν. 5 στρά μὰ ἀϊά πο πεῖ {Ππ||η}Ἐ} 8 
ςοηππυδίίοη οἱ (μὲ ῥτγενίοιβ οἷδιιϑε.-- -βέχαμδε οὐ αάνϊίεε ἐπέ 

ἐγγαπῖς οὐ 6 Ρ᾽ διΐησς μαά μὲηι δομὲ ατυαγ σαγίηρ: ΑἹ {πε ῥγίοα 

οἵ ομν μοαάς ἠ6 «ὐὴ! ἀδδογί ἰο ᾿εἶς νιναϑίϑγ 5.6]. ὍᾺΣ ρῆγαβε αὐ ἐδ 
ῥγίοο οὗ ομν μεαάς ἰ5 ϑαρρεδίεα ὈΥ 1 5. 29. Τμὲε ἱμουρῆϊ ἰ5 (Βαϊ 

Ῥανίά νου τθοοηςῖϊε ᾿ἰπιβο! ἰο 548] [Ὠγου ἢ ϑοπηε δεί οὗ ἰγεᾶοἢ- 

ΕΓ ἱπνοϊνίης ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ἴῃς ῬμΠ]βιϊη65.---21 (20). Ἡγλοη μὲ 
γεγο (Ἰϊ. τυ!) ἰο Ζέξιαρ ἐδεγε ἀοδενίοά μηΐο μὲπι ἤὕγονι Μαπας- 

δοὐι ᾿Αἀμπα}, ἵ, εἰς.]1. ὙΗΐθ νεῦϑα ἄχϑϑ τόσα Ὄχδοῖν (μδῃ ν. "" αν) 
{πε τἰπιε οὗ {με δοςεββίοῃ οἵ [656 γϑογυ 5 δηα ἀθῆποϑ {μεὶγ ρεγβοη- 
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Αἰϊγ. Ἐχοορὶ ᾿Αἀπϑπαΐ (2 (Ἀ. 17. 7) ἀπά Ζηϊοιμαὶ (ο΄. 85), (εὶς 
ὨΔΙΏΘ6Β ΔΓ ποῖ Ἔϑρεοί δ! ν σάγε.---Ο ες οἵ ἐπε ἐπομδαπάς οἤἡἨ Μαηα5- 
δε}. ὙΠ τυ]εγ 15 (Ὠἰηκίηρ οἵ ἴΠ6 τ Πὰν ἀϊνιβίοη 5 οἱ με {δα 

οἵ Μδμδββθὴ δοοοσαάϊης ἴο Ρ (((. Νυ. 311" 45......ωἡὴ.- -892. (21). 
Απά 1μ.6}]. 11 15 ἀἰθῆουϊι ἴο ἀειογταίπε τ Βεῖ μοῦ [Π6 Ργοηουῃ γείεγβ 

ἴο 16 βενεὴ Μαμῃδϑβϑίίεβ ᾿υ8ῖ τηθηςοηδα (Κε., Ζοα.) οὐ ἃ1}1 {μὲ 

τεογυ 5 νν. 1... 66) (Βε., Οε.).- -ι Βε δαμά ἰ5 ([Ὠε Απηδ εκ ε5 ν᾿ μῸ 

βδοκοά ΖΙΚΙασ ἀυτίηνς Πανὶ 5 ἀῦβϑεμος (υ. 5. δηά 1 5. 30! 5.).--- 

23 (22). ΤῊΪ5 νεῦϑε Ἔχραἰη5 ἴῃς δοϑί, (με ἰδϑὶ ννογὰ οἵ ἰῃς ρτγεςβά- 
ἱῃρ νεῦϑε.--ήκο ἐπα μοσί οὐἡἨ (ΟΟ4] ἐ.6., ἃ νεῖν ζτεαὶ μΒοβί. ΤῈ 
ερί(Πεὶ, “οἱ σοά;,᾽ 15 υϑεά ἴο ἀπε ηρυ θα ἃ [ἰὴ ς (Πμαΐ 15 ναῦν στεδὶ 
(θἊν. 5γ)». ὃ 34 Ε 6). ((. τ. 14. Ἐ8. 36: 8ο:: 7οη. 3.) Οἡ 
(8ὲ ψἱάς τεπῖονε οὗ ἰῃ6 τυτϊίεσ ἔγοστῃ Ὠἰβίοσγίοδὶ ἕδοϊ 5866 ἀῦονε. 

20. 5]. ΜΉΠε Ῥανίά δηὰ ιἴ8 πε τηΐραὶ Ὀς ἰδίκεη 88 (8ς 83υὃ- 

Ἶεεῖ, [τ ἰδ Ὀεϊίεσ ἴο τεδὰ σὰ ὦ (Ὁ) [πὲ νεγὺ βίηρ. ον, σι αν 

88 ἴδε βυδ͵εςι (Κἰ.).---21. τγη5 52]. Τῆς ὁμοῖος οὗ Ἴ5 Βετα πηδ πᾶνε 
Βδεη ἀεϊογηίπεὰ ὉΥ τοὺ τ 5. 20)..---22. ὙΏῈ πογὰ ὙγῺ ((. 17 ὃ) ἰ5 
υϑεὰ οὗ [πὸ ΑΠΊΔΙεΚἰϊεβ ἴῃ τ 5. 30" 1. 5.- 28, Ὁ.}2 ὯΝ Γ}Ὁ] (!. 48). 
Ὑμῖβ ρἤγαϑα ἰ5 ρίνεη εἰβενπεγε πϊϊμβουϊ γρῦ. ὙῊΪΒ νεῦβε ἰβ ποῖ ὑη- 
ΒΚοὶνγ ἔτοπι ἴε μαπὰ οὗ {με Ομγοηίοϊος ἰμβίεδα οἵ ἔγοτι ᾿ἷ8 βϑουτςε. 

24-41 (23-40). Το πυσηθοσ οὗ [86 801 ἀϊο6Γ8 80 τοδάθ θανί ἃ 
Εἰηρ αἱ Ἠθϑσγοῃ.-- -ὙΠεϑε νεγβεβ ἀγα Δπ μεσ δοσουπί οἵ (με ἐνεηῖβ 
δἰτεδάγ σεϊαϊθα ἰῃ 11. Ὑεὶγ οὐ]εςί 15 ἴο 5δονν [Π6 σοταρ]είθηθβϑ 

οἵ ἴΠε Δ5ϑἜΊ ΪΥ οἱ 4}} 15γϑεὶ ἰο σλδκε Πανὶ Κίηρ, 8ηα εϑρεςῖδιὶγ ἴὸ 
βεῖ ἔογί (μ6 τα ΠΠΑΤῪ Ροτῃρ οὗ {Π6 οσοδδβίοῃ.---24 (28). ΑΔ πῶ ἐδεξε 
αγὲ ἰδ πιρηδενς ο ἐλα ποαάς οΥ ἐξα αγνιρὰ νῖδρ οΓ ἐμ:6 ιος!]. ΤῊΣ 

φογὰ ἡεξαάς οσοαβίοηβ ἃ ἀἰ που ν. Οταϊπαγιϊν μεαάς (Ὁ 293) ἃτὰ 

ἰηϊεγρσεϊθα ἰθδάθγϑ, σοπιηδηάἜγϑ, οὐ ομϊείβ : ἀπὰ 50 μεσὲ ὃγ , Ἦ, 

Βε., Κι. Τμῖβ τηδδηΐηρ, μόύνενεσ, ἀοθϑ ποῖ ἀρτεα ΜΠ (6 σοπίεχί, 

βίποθ ἴπ6 πυροῦ οὗ ἐὴς μοαάς ἴῃ (Παΐ 56η 56 15. ΟἿΪΥ φίνθῃ οὗ ἴῃ6 

δουβε οἵ Ζαάοϊ (ν. " “57)), οἱ Ι5βᾶοῃαγ (ν. 3" 03)), Δη4 οὗ ΝΑρΒίδὶ 

(ν. 5. (0)); 8}} οὗ (Π6 ΟἾΒΕΙ πε γ5 ἀτὲ οὗ (Π6 υηϊΐβ οὗ {π6 {0 65. 
Ηεποε ἰΐ μᾶ5 δέῃ ἱπουρῃϊ νὴ Ργορδ "1 Ὑ μὲ [ὨῈ ποδαάϊΐης 

οΥρίΠΔ}ΠῪ Ὀεϊοηρεά ἰο ἃ |ἰδὲ ψμῖοι, {|κὸ νν. 37. (6) 32... ατὸ ξσρῃ- 

ἰαἰηδὰ ἰῃῈ πᾶπιοὸβ δῃά πυμπηρεῖβ οἵ οἰϊοῖβ δηὰ τναιτίοσβ (Βα6.). 

ΟἸἰδετῖβ ἰηίεγργεῖ μσαάς ἃ5 Ρ0]]5, ρεύβοῃβ (Β8.), αἴίεσ Γι. ς᾽9 (ἃ ὑϑᾶσὲ 

ποί ραγδι]εἰθά εἰβενμεγε τ ΦΘῚ Ὀυϊ τεχυϊτίης Γθλ0), 566 
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Μοοτγε ἐφ ἰοζο), οὐ ἃ8 θδηά5, ἀἰνίβϑίοῃβ, αἴζεσ [. 7,5."9 ρ". 5. “ἃ 5. 

110. (Κε., Ζοε., ΟἽ.). Τῆς μιοσί ἰβ ἴμ6 δύτὴν οἱ [βγαεὶ αἴϊζεγ (με 

υβᾶφε οἱ Ρ.---Τὸ ἐμγη 16 ξἰηράοηι οὐ δαμὶ Ιο ᾿ἶηι ἀσοογάϊηρ ἰο ἐδι6 

τυογὰ οὗ Υαὐιυον,]. ΟἹ. τοῦ! ττ'. 10.--296 (24). Βεαγίηρ ἐμὲ τἠἑοϊ 
ἀπά εῤδαγ7] ἴλε Ἰαγζε βῃϊοϊά (2) σονετίηρ [με ψ μος πῃ ἴῃ 
ςοπίγαϑί ΨΥ] 1ΠῈ 5Π18}} 51 6]4 (72) σαγτίβα ἃ5 ἃ ῥγοίεοίίοη δραἰπϑὶ 

ΔΙτΟν8. ΤῊΘ βρεὰγ (Π} ) νγ85 ἃ ἰδῆςε ἴογ ἰῃγυβιίηρ.-- ΤῊΣ ὰπὶ- 
Ὀὲγ οὗ Τυάδῃ ἰ5 ποιςἝ Δ ὈΪῪ 51π18}} σοτηραγεὰ ψ τ (Π6 ΠΌΤ Ό ΕΓΒ ἔγοπὶ 
186 πογίμεσι {ῦε5. Κα. ἐχρίδὶῃβ {παἰ βίπος Πανία ῃαά δἰγεδαν 
τεϊρῃιθὰ ϑενεὴ γεᾶσβ δ Ηεύγοη, [υ 8} ἃπα ϑἰπιεοη πεεδεαὰ ἴο 

86 η ΟὨΪΥ τεἰα νεῖν ἔενν ΠΊΘΏ, ΠΛΕΓΕΙΥ ἴο ΝΥ Π 658 ἴῃ ται βοδίίοη 
οὗ Πῖ5 ἰκἱπρϑηὶρ ὈΥ οἴμεσβ. Τὴ επίρτηδ γεα}]ν τεπιαΐπ8 ἀηϑοϊνεά. 
--28 (217). Αηά υ ε)ιοϊαάα' {6 ῥγίποε οἵ ἴῃς Βουϑε οὐ Ααγο»] ἰάεη- 
θεὰ “ἢ τμῈ ἰδίμεῦ οἵ Βεπδίδῃ (11,3: "2 5. 8:2) (δ βοῃϊ, 
Κιπιονὶ, Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ., Β4.); ἃ βἰπιρὶε υπογίεἰςα] τεβθοιίοη 

οὗ 7εμοίαδα ἴῃς ῥχγίεδὶ {μὲ Ὀσουρμί οδβἢ ἰο {πε ἰᾷσοης (2 Κ. 
11, 12) (γε. ῥγοὶ. Ῥ. 174). Τδ ἴοστμεσ νίενν ὑσόραῦὶν ννὰ8 

18 ἀεδίρῃ οὗ ἴμε τυτίϊεγ, βίποθ δοσοσαϊηρ ἰο σ᾿ Καὶ. 2'5 δ., Βεηδίδῃ 

βίενν [οδὉ ἰῃ [8ε Τεηὶ οἱ Ὑδῆνεῃ, δηὰ ἤδησε ἴγοτα [με ροίηϊ οὗ νίενν 
οἵ (ῃε ΟὨτοηίοϊογ, μανίηρ βιιοἢ δσοαβ5 ἴο ἴΠπῸ βαποίυδγυ, με πδίυγα!ν 

νου πᾶνε Ῥεθῃ οἱ μον] ς4] ἀδβοεηΐ ἀπα δῖ5 [μοῦ τισὶ ννῈ]]} 
Βᾶνε θεθῃ ἃ ἰεδάοσ οἵ ἰῃε 1,ενῖ65---αἰδίηςί ἔγοτα Αἰδίμαγ {Πα ῥτίθϑὶ 
--αἰὶ (ἢς {πε οἱ Πανὶ 5 σοτοπδίίοη. [ἢ (ἢ [ΟἹ] νης νεῦϑα 
Βεμδίδῃ᾽ 5 οοϊεπιρογαιυ Ζαάοϊς ἰ5 ταεηιἰοηθὰ ἃ5 α γομηβ ἨΙαΉ 

(2), [8 ἴῃ ἴδε Ῥγόρεῦ ἂρ τσεϊαϊΐοη ἰο Ββηῃδίδῃ᾽ 5 ἔδίβεσ.-- 

29 (28). 4πώ Ζαάοξ]. ΤῊΐβ Ζαάοκ, ψμο ψ ἢ πυορῖγ ἔῦο σα ῥίαΐης 
οἵ μεῖς {αἰλιεγ' 5 ποιιδε ἰ5 τερτγεϑεηϊθα 85 αϑϑοοίαἰϊδὰ ψ (ἢ ]εμοίαάα, 5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀεϑίρηαά ἴο θὲ (Π6 ῥγίεδὶ γῃοὸ ἢ ΑΒ Δί μα τνὰ5 αἱ {π6 

οουτί οὗ Πανϊὰ (2 5. 8:17) δῃηὰ ψῆο ἰδἴεγ βυρρίαηιθα Αὐίδίμαγ 

επιίγεὶγ (1 Κ. 25). ὙΠῈ ὑνεηΐγ-ἴνο σἀρίαίη5 ἅτε ἃ τεββοίίοη οἵ (ῃς 

Ὀνεηιγ-ο ῥτίθβίὶγ οἶ45565 οἵ (ῃ6 ροϑβί- σις ρεγοά 247-.5 Να. 1.2}-7- 

5. (Ἶγε,., Βη.), γεῖ (86 Ὀνεηῖγ-ἴννο ο]45565 ἀγα ἀουρίυ].---80 (29). 
Ῥὸον ρμὴ ποιυ] ἴ.6.., ἋΡ ἴο [π6 ἔπηε οἱ Πανὶ ἀ4᾽5 σοτοηαίίϊοη, ἴπε Ἔνεηΐ 

ψΠοἢ ἴῃς τ 6 18 ἀδβουϊθίηρ.---Τὴς ργεαί ῥατγί οὗ ἰμόηι ξεῤὶ 

ἐμεὶγ αἰϊορίαποε ἰο {86 μομδε οὗ απ} 11τ. ζερὲ ἐδ σἤπαγρε οἵ ἰδὲ 

μομδὸ οὐ ϑαμὶ, ἃ ἴοττη οὗ Ἔἐχργεϑβίοῃ 564 [γεαυθπην οὗ 186 οσᾶγα 

οὗ [μὲ βαποίυδιγ (233 Νυ. 15} 338..2. οἱ αἰ.). ὙΠῸ νυτί[εῦ σοπι- 
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Ῥἰείεϊγ ἵρθογεβ ἴμ6 ἴδοις [μαὶ δοσοογαάϊηρ ἴο 2 5. 219 ποῖ οῃἱγ Βεη- 

͵απιη Ὀὰΐ 8}} Ι5γδεὶ Ὄχοερὶ 78} δαμογοά ἴο (6 Βοιιβε οἵ 580] 
0011] [με ἀεαῖῃ οἱ 158044].---31 (80). Οὗ ογ ἐπ ἐδπιεὶν ζαϊλιογϑο᾽ μομδε5]. 

ΤὨΪ5 ἰδ ῃε ἀδι.8] τεηἀεσίηρ (ς΄. 5.5). Βαϊ Βε. ρτγεξειτεὰ σοοογαΐμρ 

Ιο ἐμεὶγ ψαιδιονσ᾽ κομδες, ἴ.ε., [μαι τ 5 1μεὶγ Ἵγάθσ (ἔοσ 118 αβὲ οἵ ὃ 

ζ΄. Β08Β. δὶ (4)).---832 (31). 45ώὦ ὕγονι με καϊξινγῖδε οὐ Μαπα556}}} 
ὁ.6., ἔτοτι Μδῃδββθῃ ψγεβί οὗ (με Τογάδῃ. Τῆα οἴμοσ μδ]ῇ, βαβί οὗ 

ἴῃς ]οτγάδη, 5 τπηβπιϊοπβα ἰῃ ν. 3" οὐ), 7 μ8ο τοόγε ἀεείρπαίσα ὃν 

παριε]. Οἵ. τό" 2 (Ἡ. 28: 219 Νὰ. 111 ΕΖΥγ. 8:95, ΤῺῊΘ νυτίοῦ 85- 
ΒΌΓΩΘ5 ἴΠδΐ ἃ τ0}] οἱ ἱπάϊ νίυ.8}5 ννᾶ5 ἱκξερί ἀπὰ ἴῃ {μ686 εἰρμίεεῃ 
1πουβαηα γε γα Βα πιπηοηθα 10 σοηη6 ἰο Ὅπηαλο Παυϊά κίηρ.---38 (32). 
Απά ὕγσονι ἐμε εἰν] άγεη οὐ 155ασμαγ ἰμοσα μανΐπρ απ μπάογοίαπαρ 

οὗ 116 “ἔριδες ξποισῖηρ ὑπαὶ ]Ξγαοὶ σπομ 401. ΤὨῊϊβ Δρρ]ῖε5 ἴο {πὲ 
ἤυο μεπάγεά μδαάς οΥ Ἰεδάεσβ. Ὑῆε ππεδηΐηρ ργορδθὶν 5 ἰμδὶ (ΠΥ 

ψΕΓα 5Κ|]16 ἃ ἴῃ δϑίγοϊορίςδὶ ἰογε δηὰ (ῃτ15 Κηδνν τυλαί 15γαοὶ σμομίά 

ὅο (ᾧ δπὰ βοπιε οἵ (με Ἐδορίηβ, Βε., ΟἽ., Β0Β. Σ 2 Ὁ σ΄. Εβι. 

τ), Το Ρἢ οἴπεῖβ μάνα Τουηα Παγα οὐἱν ἴῃς ἱπουρῃὶ οὗ ρΡγυάεηί 

τθῃ ΜῈΟ Κπονν ν μαΐ (ἢ6 (ἰπλ65 ἀετηδηαεα (Κε., Ζοε., Β8.). ΤῊΪ5 

“Βαγδοιοσιβαϊίοη οὗ πλεπλρθεγβ οἱ {πὲ ἰστῖρε οἵ ᾿ββδοῃδῦ ἢδ8 Ὀθβθῃ 
Ῥτουρῃί ἱπίο σοπηδοίίοη τ ἱ ἢ [Π6 ἰπαυΐτίεβ πιδὰς δἱ Αδεὶ, ἃ ἴοντι 
οὗ Ι5βδοθαγ, δοςοσαΐηρ ἴο 2 5. 20: (γε. Ῥγοὶ. Ρ. 174).---Απά αἱ! 

ἐμεὶν δγείδγεν αἱ ἐμεῖγ σοημμαμα)]. ὙὍΠε Πυπῖθεγ οὗ [8656 ἰβ Ξίγδη ρ εὶ ν 

οπλτἰεἀ, ἀπ ΡΕΓΠΔΡ5 [45 [4]16η ἴγομι με ογὶρίη9] ἰοχί.---838 (37). 
Οπε Ἰμιπάγοά απ πυενῖν ἱβομδαμά)]. Ὅῆδ τουη πυμηθεγ οὗ ἐοΥΥ 

τπουβαηα ἴοσ ες} {{|06.--- ΤΏε56 σοπίίηροηῖβ (μαι σαπηα ἴο πᾶ κα 

Πανὶ Κίηρ ρῥγεϑεηΐ ἃ ἰοΐδὶ] ἃ5 [Ὁ ]ονν5 : 

]υάδῃ. 6,8οο ΙΒ θαγ.. .. ᾿ 

δἰ πη ἢ Ἴ1οὸ (2οο εἢίεῖβ ““δηὰ 4}} 
1νὶ εν 8,300 {πεῖ Ὀτοίγεη᾽) 

(4,6οο ““ἔτοτῃ [ενὶ,᾿ 

3,700 ψῖἢ 7εῃοϊδάα, 

Ζαάοϊ, δηἋ 22 ςδρίδἰ 5) 

Βεη͵απγΐη. 3,0οο 

ἘΡΒγαίτω.. . 20,800 
ΗδΔ]ὲ Μαμδβθεὲὴ. . 18,οοο 

Ζερυίυη δο,οοο 
ΝΑρδία!!. 37;οοο 

(σ τίοοο ςἢϊοῖ5) 

θᾶ. . . . 28,6οο 

Αβῆεγ.. 4ο,οοο 

ΤαΡ65 Ε. Τογάδη τ2οοοὸ 

339.ύοο 
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ὙΤἈῈ Ῥαϑὶ8 ὕροὴ ψΒΙΟὮ ὑμεθῈ Πυμηθεῖβ ΜΈγῈ σεοκοηθα ἰΐ 15 'πι- 
Ῥοββίθ]!ε ἴο ἀείεσπηῖπθ. ΤῊΘ τυτιτεγ᾿5 ου͵δθοὶ οἰεατν 15 [0 τη ΡΣ Υ 
(86 ρατί ἰακβϑὴ Ὀγ [μὲ {Π065 οἵ ἴΠ6 βυρϑεχυθηῖ Νογίμογῃ Κίηράοπι 
ἴῃ Πανὶ οοστοπδοη. Ηδ [88 ἱτηρατγίθα ἃ ρ᾽εαβὶηρ σοϊου ἴο Ὠ5 
βἰδιϊϑιςβ ὈΥ [6 νδιεῖν οὗ ρῆγαϑεβ ψἱ ἢ ὩΪοἢ Βα ἀδβοσῖθεβ ἴῃ 8 
1τΠ|}04] μοϑίβ5.--40. 41 (39. 40). ΟἹ ἴον ἀεβοσίρίἰοῃβ οἵ 5: πλ}}1 τ [οῪ 
δΔηὰ [εδϑίϊηρ 2939-3. 2 (ἢ. 5191 Κ, 8.53.6. (ἢ, 210" 5. ἍΏ1ς 

βδοσίοαβ ἅτε ποῖ τηθηςοηδὰ ἤετα, [Π6Υ ψου]ὰ παίυγα!!ν ΔΟσΟΙΡΔΩΥ 

8 σογοηδίΐοῃ {εϑεϊναὶ ν ἢ [15 οαἱῃβ οὗ ἰτεδίυ οσγ δ] ερίδηςς (ο΄. απ. 
315...).-- οοά οἵ βοι] ἐ.6.. Ὀτεδὰ βίυβϑ πιδάς οἵ συ βεδὶ οὐ Ῥδυΐθυ, 
ϑυδ!ν πῃ [86 ἔογπι οἱ [μἰη ἢδί γουπά Τ᾿ Κε5.--- Ῥγεσϑδοά οαξες οὗ 
.βε51. (7. τ 8. 25.5.320.:, [Ιὴ τηδκίηρ ἴμε5εὲ ἴΠ6 ἢρϑβ ἄγε βοπγθί πλ68 
Βτϑὶ Ῥεδίβῃ ἴῃ ἃ πηουΐασ δηὰ {μὲπ ῥγεβϑεα ἱπίο ἃ οδκε ()8.).-- 
Βπμμοδλιος οἵ γαϊσὶπ5]. ΟὐΓἨἝ τ 5. 2515. 3015 5. τόν, ΤΏεβῈ ΜΈΣ 

ἀτίοά στᾶρεϑ, γοῦν 4150 ργεβϑθά ἰηΐο Ἵδίκεϑ. 

24. ὦ μὲ5 τὰ ὀνόματα (ΓιῸΨ ἱποίεδά οὐ γ000). ΤῊ ΡῬτΟ ΘΟ 
νὖὔϑ στϊτεη ὈΥ ἃ (Ἀγ εβ8 ἰγαηϑογῖθεῦ τὨτουρῃ ἴῃς ποιϊοη (παὶ τῃς 
νεῖθς ΨΔ58 8 ϑιϑοτὶριίοη οὗ ἴπΠ6 ῥγεοφαϊης νεγβεβ.--- Οἱ ἴΠ6 οπγἰϑίοη οὗ 
ἜΝ Ὀεΐοτε ἸΝ2, β8εῈ 6 68. ὃ τοϑά. Βη. δίϊογ (6 ἱπβεγίβ Ἴϑιν.-- που γὺ πη] 
ν. 5 ΚῸΥ αθπ, ἑθοσε ἐφωέῤῥεά 707 ἐπε λιοσὶ, ὅ.6., ἴον νπτᾶτ, ᾧ΄. Νὰ. 315 
423] 708. 4,2. ὙΠΪΒ ῬὮγαϑε 8 ῥᾶγβὶ]εὶ τ ΝῺΣ ἸΥ ν. Μι, οὐ. 5,8.- 
84. ΝῺΣ '᾿ἈΧΥ]. 56ε6 ν. Ἀ.--- ΟΠ “02 522 ΠΌΓΙΌ ))32] ϑεἠέηρ ἐπ Ἵγάθν 
ν αν υἷε δυενγ εἰπὰ ο ὠεαβοη 97 τυαγ, «οἵ. ν. ".--- φῦ] ΟΘεβ. 
δτι4,. Φ, Ἐ, δπὰ βοπις Ηεν. μ55. βανε Ἢ" ῥτεξειτεὰ Ὁγ Καδὺυ., Βη., 
ΜἜΣῈ (Πε ἰεχὶ 15 δάμεγεὰ ἴο Ὀγ Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ., Κὶ. Ηετχγε δηὰ ἰῃ 

ν. δ᾽ ὙΨ 5 ΔΡΡΑΓΘΏΌΥ υϑεὰ 85 ἃ 5 θμοηγτα οὗ Ὑ», ψ ῃΙς ἢ ποσὰ δος ΠΥ 

ΔΡΡΟΔΓΒ ἱπ ν. 83 ἴῃ βοΐηβ Μ88. (4. ὕ.). Ῥειΐεβ βυρρεβὶβ 858 οτ᾽ ίπαὶ ἴῃ 
Ῥοῖδ ραββαψεβ ἴῃς πογὰ Ὑτῷ ψΠΙοΒ ἱπ ΒΑυ]οπίδη 85 σσάδγ Ἠδ5 ἴῃ 
τες Ββηΐοδὶ πλοδηΐην “ διτδηρίης (Δ ΔττΩγ)}) ἰπ Ῥαί1|6 ἀσταν."" Α Τοργίβι 
{8επ ἰηβεγίςα ὙΨ 88 ἃ φῖοϑβϑβ ἰο {Πἰ5 [ογεῖρτι νογὰ ἴῃ Ῥοΐἢ ρΐδοθβ, νμεπος 

ΔΙῸΒ6 ἴδε ἔογτῃ ὙΦ ὈΥ ςοτηθἰηδίίοη οὗ ἰῃς ἔνο (ΟΣ Ζ. 8, τρος, οοἱ. 
181).---οῦν 20 μ2] τοῦ! οπα βεαγί, ϊ. “ τ ἢ ποῖ ἃ μεδτὶ οὗ ἵνο Κίη 5," 
τ΄. Ῥα8. 123, ἴοσ οοῃβίγυςομ Οα8. ὃ 12. Ὅν. .5)».ὄ ὃ 29 Ε. 8. Οχ 
κὐ3 ο΄. ν. 15.-π3δ. ΓΛῊ] νυν. "- 5 ΠΟ. [τ 5 υποοτγίδίῃ ἩΠεῖμες ττα 
βμουὰ ἄγαν ἃ ἀἰβιποοη Ὀδΐτγεεη ἴ[μ686 (Νον. Αἰγεῖ. 1. Ρ.. 362), 8]- 
1δουρῃ ἴῃς ἔογηιεσ μα8 Ὀδθη τεραγάθα 858 ἴ8ε μεανΐεσ εαροη υϑεὰ ὉΥ͂ 
στεδὶ τναιτίοτβ (2 5. 28 233) (ἘΒί. τί. ϑρθδτ).---ϑ37. ΝῺΣ "ΝΧ}]} σ΄. ν. 

»,.-.39. ΥὙΨ]} βοῦῆς μ558. δηὰ (ὦ "9 ῥτγεξετσεὰ ὉῚῪῚ Και., Βη. (4. οὗ 
ὙῪ»), ο΄. ν. 3. 
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ΧΙΙΠ. 1.14. ΤῊ τϑηλοναὶ οὗ {86 τὶς ἔγοτα ΚΊίσίαἰῃ- ϑατίμι. 
- ΤῊ 5 παγταῖϊνε ἰ5 ἰθη ἔγοτῃ 2 5. 65:., θυΐ 'β ργον δα Ὁγ [Πς 

ΓΟ γοηίοϊεν ἢ δη ἱπιτοάυοσίίοη νν. "- δειην ἰὶ ἰπίο Ηΐβ σοῃσορίίοῃ 
οἵ {π6 ογρδη ϑθα μοβίβ οὗ 1[5γδο] δῃᾷ οἵ (ῃς δοι ἑν! οἵ {86 1,εντ68 δὲ 
1μαΐ εἶπι6. [πη φίνίηρ (δε τειῆοναὶ οἵ {με δὶς ἱπιπηβάϊαίοϊν αἴίογ 

Ῥαν 48 σοτοπαίΐϊοῃ δηά Ἴσδρίαυγε οὗ Τεγυβαίετα (11'-9) [6 ΟὨγοΏΙΟΪο 
Βᾶ5 ἀεραγίεἀ ἔγογῃ ἵπε ογάεσ οὗ 2 8., σβεγε δοσουηίβ οἱ Πᾶν! 5 

Ῥυϊ]άϊηρ Ἀἰπλ56}{ ἃ μουϑε, δῃὰ οἵ 8 5 ἴδην δηὰ οἵ μΐ5 νἱεϊοσίεβ 

ΟΥ̓ΕΣ ἴδε ῬΒ]ϑ[η65 (2 5. 5..-3), ῥσγεσβάς (6 πιοηϊίοῃ οἵ Ὠϊ8 γεσηοναὶ 

οὗ {Ὠεὲ αὐ. ὙὍΤῇε (ῃγοπῃίοϊεγ 885 οἰθαυῖγ ρἰδορα (μἷ5 ἰαϑὶ Ἄνεηὶ ἢγϑι 

πῃ ΟΥοΓ ἴο πᾶρην Πᾶν] 5 σοποεσῃ ἴοσ ἴΠῈ ψογβῃΐρ οἵ Ὑδῆν ἢ. 
Θαν 45 τεϊρίουβ δοῖβ ἄγε ἴπ6 πιδίῃ (πἰπρ τ (Ὡς ΟὨγοηίοϊογ. 

ΟἸΒεΓ5 ἅγε πΊεσγα ερίβοάεϑ ἰῃ ἴῃε Κίηρ᾽Β σᾶγθοσγ. 

1. Ἐὸγ βυςἢ οοηϑυϊαίίοη τ ἱ 1} 8}1 οςετβ οὗ ἴῃς τεαὶπὶ οὐ. “δ: 
2 (ΚΒ. 1. ὙΪ5 τεργεβθηίδίίοη τᾶ  ὈῈ ἀπε ἴο ἴδε (Ὠγοηίο]εγ 8 

ἀεβίγε ἴο τηϊηΐ μηΐϑα ἴῃς βυρρεϑβίίοῃ οἵ {πὸ ἀγΌ γαγγ δυϊμοσίιυ οὗ (86 

Κίηρ 5Ἔεῃ ἰῃ ἴῃς ῬοΟΚΒ οἱ 5. δηὰ Κ. (Β4.).---2. 411 |μ:6 ασϑοηιδὶν οὗ 
1ογαοὶ] ἴ.6., ἴῃ Ἀ5ϑεπΊ Ὁ] Υ οἱ ΟΒΊΓΕΓΘ.--- "οἱ μς δεπ ἐπ ευεγγ ἀἰγεοῖδοη; 

(Ος., ΒΔ.) ογ ἰοἐ ες σομά φμίοζίγ (Βε., Κε., Ζοε., Κὶ.)]. ὙῈΕ ἔογπμεσ 

τεπάετίηρ (ΕΝ.) ἰ5 (ῃῈ Ῥείίοῦ δοοογάϊηρ ἴο {π6 πιεδηΐηρ οὗ [μ6 νοσῇ 
(78), σ΄. σπ. 28:15. 54" 10. το (Ραϊ νυ. ὁ.).-Ἴ7ο ατὲ ἰ6{ ἐπι αἱ! 

ἀἰδιγίείς οὐ ]5γαεὶ] ἱ.6., [ο5ε νῃο αἰά ποῖ σοπια ἴο παῖς Ὀανία Κίηρ 

ἰῃ Ἡεῦτοη. ΤῈ νυυϊζεσ οἰ βεῖν σοπηθοῖβ (Π6 σεπιοναὶ οὗ (6 ἀκ 

ὙΠ [86 ἀΒΒΘΠΊΌ]Υ οἵ [με Ποβίβ ἀββοσ θεὰ ἰῃ ἴῃς ργενίοιιϑ ςβδρίεγ.--- 
Τῆς ῥγίδείς απά ἐλι6 1,ευΐ!65]. ὍΣ παγταίϊνε ἰῃ 2 8. ἢ85 πὸ ψογὰ 

ςοποογηίηρ [με ραγίἰςἰραίίοη οἱ {π6 ῥσίεϑὶβ δηὰ {πε 1, ενΐϊο5. ὙΒοὶγ 

ἰπιγοάυοιίοη Βετε ἰ5 ἀμυε ἴο ἴῃ ροϊηϊ οὗ νίενν οἵ ([ῃς (μτγοηΐίοϊεσ. Εν- 

εὐγτίηρ τηυβὶ θα ἀοης δοοοσαΐηρ ἴο Ρ.---]» ἐπιοῖν οἰδέος ταὶ κανε 
}αξίμγε ἰαμά5]. ΑἸ ἜΧρτεβδ ργονίβίοῃ οὗ ἰῃς 1, ον ς8] ἀπ ῥτίεβα 

οἰεθ. ννὰβ {παΐ ραβίυγε ἰαπά5, [ἢ ἱπηπηβάϊδίεὶγ δα ]οϊπίηρ βυθυγθ5, 
βῃουϊὰ γὸ ψἱὰ (μαπὶ (ΝῸ. 35: δ-, 5666 αἰϑὺὸ 7058. 14, 22,5 5 τ (ἢ. 

65 «. (ἱ 6.) (ἢ. 11).--3. 4» ἰοἱ μς ὀγέμρ μὴ [1ἰἰ. γομη] ἐ᾿ι6 ατᾷ 
οΓ ον (ο4]. ὙΠε Ογοηίοϊεγ νᾶτίθϑ ἴῃ ἢἷβ υ86 οὗ ἰδστηβ ἀεβί ρτιδίϊη 

1ῃ6 ἀτῖς. [Ιῃ ῥδββᾶρββ ἱπάδρεπάσφηϊ οἱ ΒΙ ] οὶ βουγοθβ Βα (8115 ἰΐ 

ἡδι ατγᾷ οὐ Οοά ν. "τς". 5"... 2 ΓΒ, το, δ αγᾷ οἵ [μ6 εουεπαη οὕ Οοά 
165, ἐπε αγᾷ οὗ γαλπυεῖ τς. 15. κε τός 2 (ἩἘ. 81: δῃηά ἐδδ αγᾷ οἵ {πῈ 

εσυόμαηὲ οΥ Υ αἰιυεΐς τό31 22." 183. ν6, Δηα ἴῃ ἴῃ ΒΒ] σαὶ Ἔἐχοογρίβ 8 
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[ι85 Δ] οσγεὰ ἴο τεπηδίη ὑπομδηρεὰ αγᾷ οὗ Οοά νν. "- 1 δῃηὰ “16 αγᾷ οἵ 
ἐμὲ οουεπαπὲ οἵἩ γαλιυεῖ 4 (. ς". νγ, ἀπα [45 βυῤδϑιυἰεἃ ἴος [86 

δι οἱ Ὑδηνεϊ, ἠδ αγᾷ οἵ Οοὐ νν. να ((ἔ[μὰ αγᾷν) ν᾽ τόι, δῃὰ ἴον ἴῃς 
81 οὗ Ὑδῆνθα, ἐἦ6 αγᾷ οὗἉ μὲ σουσπαπὶ οὗ Υ αἰνεῖν τς35. 10. ὅ1ε.. ὅ.ο 
δηὰ (6 58Π16 4150 ἴοσ ἴῃς διῖκ οἵ Οοὰ 17'. Τῆι ΜΈΪ]|6 ἃ ἰσθμοῦ 
β ϑῆοντι ἰοναγὰ ρῥγείεστίηρ ἴῃς ἴεστῃ Οοά ἰο Υ αἰιυεῖι, β'ποα ἰπ πὸ 

ἰπϑίδποοβ ἰ8 ἐ6 αγὰ οὐὗἨ Ὑαληυεῖ! δἰ]ονεὰ ἴο βίαημα ἰπ ἃ Βἰ ]ϊςαὶ 
εχίγδοῖ, γαῖ βίῃςε [ἢϊ5 ἴεστα ἰβ ϑεὰ Ὁγ 186 (ῃγοηίοϊεσ Ηἰτηβεὶξ, τς 
Βᾶνε πο τϑὰ] σοῃϑἰβίδῃου οὗ ὑυϑᾶρε. ὍΤὨε ῥτγείεγεμοθ, βονενοσ, οὗ 

ἴῃς Ἀιτς. ἰεστὰ ἐς αγὰ οἵἉ “6 εονεπαμ οὗ Υαἰιυοῖρ 5 ἈοιίςΘ 40 6.---- 
Τὸν τῦε μανε ποί δορί ἐ ἐπ με ἀαγ5 οὐ δα: 1.6., νΙῈὰ ἢᾶνε τηδᾶς 0 

ἱπαυΐγγ σοποογηίης ἴὰ (σ΄. τ 5. 7' “).--δ. Τγοι δμῖμον οΓ Ἐρυβ]. 
ἴῃ 15. 23 [6. 2." δλίμογ οἸβαιγ βίαπάβ ἴογ [με ΝῚ]Ὶ6. ὍΣ πᾶπια 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ 5θθῖὴβ ἴο μᾶνε Ὀδεη [μαὶ οἵ δ δπι οσ Ὀσγϑηςἢ οὗ ἴῃς 

ἀεἰῖα ογ σϑηδὶ οἵ ἰμε ΝΙ]Ὲ (ϑῃΐμοσ, .8., ἘΒῖ.). Ἰπ 1818 ραβϑᾶρε 
Δηα {πε Ῥάγα}]εὶ οὴς 705. 1.3 ἴπΠ6 πᾶτε 15 τῆοσγε δρρ)ίοδῦϊε ἴο {με 

Ῥαὰν εἰ ̓ Ατίσϊι οἵ ἐμα Βτοοῖ οἱ ΕφΎΡί, νι Ἀϊ ἢ ἰ5 εἰϑονῆθσα ἰδίκεη 85 
1 βου -τνεβίογῃ ᾿ἰγαϊ οἵ [πε Ῥτγοπηϊβεὰ 1,δηὰ (Να. 345. " 705. 155. 4 
1 Κ'. 8.2 (ἢ. γ" 15. 27:2) (Βε., Κε., Ζοε., Οε., Βα.). ΚΙ. (δίῃ Κ8 οἵ 

1ῃ6 τηοϑβί εαϑβίθιπι ἀγπὶ οἵ ἴῃς ΝΊ]Ὲ ἀεἰῖα; Βη., (μαὶ δλέδον ἰβ ἴῃ οὐσ 

ἰεχὶ [Ὠγουρῇ σάτα εβθ ἰγδηβοσριίοη. ΡΓΟΌΔΟΪΥ αἱ ἰὰῃς {ἰπιὲ οἵ ἴδε 
ΟἈγοῃίοϊεσ οπε ἱπουῆί οὗ ἴῃς ΝΊ]ε ἃ5 ΨῈ}]} 85 ἰῃς ᾿ζαάγ εἰ ̓ Ανγίσνι ἃ5 

ἴῃς ἰάδαὶ θουπάδεγ οἱ {πε δηοίεμὶ Κίησάοπι οἱ [5τ8ε] (ς΄. ϑρυττεὶ! 
ου Οῃ. 155). --Ενορ τρῆο ἐμ ἐηίγαησε οἵἨἩ Παηια }] ἴῃῈ πογίμεγη 

Ῥουπάδτγ οὗ ΙΞγδεὶ (Νὰ. 1.3" 245 [05. 13) [. 35) ἰάθη θθα ἢ {πὰ 

Βεξα', ἃ Ὀγτοδὰ νδ]]ον θεία Γβῦδποη δηᾶ Αηϊϊ-1 Ἔρδπο πγαίεγοὰ 

ὈΥ ἴῃς Οτοπίεβ, ἱπ ΜΕἰοἢ τνὰ5 Ἰοςαίεα (με οἷϊγ οἱ Ηδιηδίῃ, πηοά. 

Ἡα»"ᾶ.--- Κι νἰαιλ-Ἴ 6 αγῖηι] ἃ οἰτγ οἵ [Ὡς ΟἹ Βεοηΐ 65 νγεβί οἵ Τεγυβαίθτη 

(ἰΔεπιϊβοδίίοῃ ὑποεγίδἰῃ) (ο΄. ΒΒ], ΟΑΡ. Ρρ. τό6 3). Το δκ 
85 Ὀἰδοθά ἴῃογε το ἰ(5 τεΐυγη ὈΥ ἴῃε ῬἈΙ]Π511π65 (1 5. γ' “).- 

6. Ετοχὰ [815 νεσϑὲ ἴο {με επὰ οἵ [με σμαρίεγ [με πατταίϊνε '5 ἰδ θη 

ἀἴγεοιν ἔσοπι 2 8. 65:1. 1 ἔδν ναγίδι θη 5 (γεί ἃ τραυκεα ομδ ἰπ 
ν."), δῃὰ [ἢ ἰεχί 5 οῃ ἴῃς μοὶς ἤεσγε Ὀείϊεῦ ργεβεγνεα [ῃδη ἴῃ 2 5. 
-Βα' αἰα}.] τγᾶ5 δποῖμοσς πᾶπὶς ἴον ΚΑ γα "-Ἴρατέηε (705. 1.5... 99 
18). ΤῊΣ πᾶπια βῆονϑ (μαΐ ἴῃ ρ]δοα νγὰ8 8ῃ δηοίβηϊ βδῃοῖ ΤΥ 
ογ βεαὶ οἵ Βδ4]- τογϑῃρ.--- γαλιυεῖ, ἐμ μσοηθά αδουε {π6 οἰεγμδῖνι 
αὐἴιοδο παρ! ἐς σαἰϊοά οὐεν {ΡῈ} ἱ.6., ονεσ ἴῃς αὔῖκ; βρη γίης ἰΒαΐ 
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186 ἃ Ὀεϊοηγχεά εβρεοίδιὶν ἴο Ὑδανεῃ (Οε., Βη., υ. .). ΤῊΪ5 
ἀοβοτίριίοη οἵ Οοά ρῥσγόῦθδῦὶν αἰὰ ποὶ Ῥεϊοην ἰο {με οτγρίῃμδὶ ἰεχὶ 
οὗ 2 8. 6...--Ἴ7. Νεῖ εανγὶ] ἴο ἀνοϊὰ δὴν ροββίθ]ς ἀββὶεπηθηΐῖ. 
--Αὐϊπαάαδ]. (ὕ. τ 5. γ.. Ιῃ 2 5. 65 ἴῃς ουδὲ οἵ ΑΡἱηδάδὉ 

ἰβ Ἰοςαῖεά οὔ ἃ ἈΠ] δηὰ ᾿ὕσζα ἀηὰ Αἰέο ἃτὲ ᾿ἷβ βοῃβ. ΤῈ 
ΟἸΒγοῃίοϊεγ [85 οπρ τε ἴἤθϑα ραγίίουϊατβ δηα αἷϑοὸ [Ὡς νεσγὺ απά 

ἐπεν δογο ἡ (Ἰ}3125,).---ὃ. Οπ με ἱπβισυμηθηῖβ οὗ τηυϑὶς συ. ἐ., 
δὰ ο΄. 15.5.15......Ὁ9, Ολίδοη)] ἴῃς ἢᾶπιῈ ὑγοῦδθὶν οὗ ἴῃ6 οὐμεσ 
οὗ {πε τὨγεϑῃίηρ-ἢοοτν.---10. Τὶ ὕὉΖΖα πιεῖ 5 ἀδδίἢ ἔγοπι βοπλα 
οδι156 ΠΟΥ͂ αἰΓΕΥΪῪ ἀπ κηοντι ΜΜΏ 116 [ῃ6 ἀγκ τγὰ5 θείης Ὀσουρῃϊΐ, πλᾶΥ 
Ὀδ Ὠἰβίογίςδὶ, ἀμὰ {με γεάβοη δϑϑίζιεὰ που θὲ τηοβὶ παίυσαὶ ((ύ. 

15). Ο [με οἴμεσγ μαπά, ἴῃς βϑίογυ τπιᾶὺ δᾶνε ογὶ ίπαϊεά ἰἱῃ ἂπ 
ἐηάδανουγ ἴο ἐχρίαἰπ ἴῃς τηεαπίη οἱ ἴῃς Ἰοσαὶ παπιῈὲ Ῥεγεφ-᾿ μξξὰ 

ν. ,-14. Απά {6 ατᾷ οΓ Οοά αδοάε ὃγ ἐμε Κκοιιδο ο ̓ Οὐεά-εἄρνε 
ἐπ ἐϊς σιυη ποι56] 1.6., ἴῃ ἀτῖκ νγᾶ5 ἰῃ [15 ἰεηΐ δοηρϑίἀε οὔ ἤθᾶγ (με 
Βουδβε οἱ ΟΡεά-εἄοιηβ. ΤῊ 5 βίδίεσηεηϊ ἰ5 ἃ τηοαϊ βοδίίοη οἵ {παΐ οὗ 

2 8. δ: (νυ. 4.) ψιθεγε {πὸ δτῖκ ἰ5 γτεργεβεηϊεά 85 ρἰδοθὰ ἐμ ἰἢς ουδὲ 

οἔὗ ΟΡεά-εἄομῃ. Τς ΟὨΒτγοηίοϊεσ, ἤόνανεσ, εν θη ΠΥ οου]ὰ ποὶ 

ςοηςεῖνα οἵ ἴῃς ἃτκ ρ᾽δοθὰ ἰῃ δῃ ογάϊπαγυ ἀνε] δηὰ τιοάϊδεά 

ἰῃς ἱεχὶ δοσογάϊησίὶγ. Οπ ΟΡβά-βάοπὶ 85 ἃ 1,ενϊΐς οὐ. 15'". 

1. 2] Το]ονεὰ ΌΥῪ ἵτοὸ φεπίενεβ, τὺ 2 ΟΕ. 1᾿τ' 12} 068. ὃ 128α. 
(445 μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ Ὀείοτε .ἽΨ 5 ποῖ ᾿ἰκεὶγ οτἰφίπαὶ.---- 

2 5529] ἐπ᾿ δέον ποῖ ευενγ ἰσαάεγν. Ἐοτ ἴῃε ἔογοε οὗ " υ. ΒΏΒ. " ὅ 6 
(ἀ). Φ΄' καὶ μετὰ παντὸς ἡγουμένου ρτοῦΘὈΪΥ Βαὰ πο ἀϊβετεηΐ ἀπάετὶ γίης 
ΗςὉ.---2. 210 5» ὉΝ]. ὃν Βα8 μεγε ἴδε ἴογοε οὔ ἀδί. ο΄. Ν-ς. :'- 1 Εβί. 
1} 4) δἰ αἷ.ττλοτυς πλλν 10] ο΄. σα. 2459.--ττπῦ) ΠΥ 2] ἴογ ἴῃς ςοη- 
βίιγυςιίοη ν. 665. ὃ τοῦ. Οὔ σομπεοῖβ ΠΧ) ΜΙ ῥσενίουβ οἶδυβϑς δηὰ 
τεηάετθ εὐωδώθη. ΤὨΪΐΒ βυρβεβίβ ἰμδὶ Ἀἢ ἰβ οουτυρί. 55. ςοπ)]εςΐυτε 
ΤΣ οὐ ΠΣῚΣ ΝΊΡΕ. ἔογιιβ, ἑανουγεὰ 8130 ὉγῪ Κδυ., Βη., ΒΏΒ.; ΠΥ 

ΚΙο., ψο οοππεςῖβ τὴ ῥγενίουβ εἴαυθϑε δηὰ στεηάειβ μρᾶ τοῖσ υοπ 

αΐυε ὠπϑέγηε Οοἰίς Ομρσὲ ἄστι εγίαηρεη. ΚΙ. ΒΗ. αἴϊετ ὦ τεδὰς 
ὭΓΣῸ, απᾶὰ ὕγονι Υαλιυερ ομγ Οοά ἐξ ὶς αἀζοεῤίαδίε. Βοῖὰ Ἐ δηὰ ὦ 
ἔλνουσ οοππεοίίης ἴῃς νεγὺ στ ἰῃς ῥγενίουβ οἰδιυιϑβε.---Ό τ Ὁ}]. ὃν 
ἱῃιοσοπδηρεβ σῖτα ὃκ ἰῃ Ἰαῖς Ηδῦ. νυ. ΒΗΒ. ὃν ποῖς 2 δηὰ ὃν 8.--- ΠΣ ΚΜ] 
118 ᾿Ϊυγαὶ οὗ γῸμ 5 δἰπιοϑί ΠΟ ἰαὶς (ϑοπὶς ὑπνεηϊγ-ἴννο {{π|65 ἴῃ 
δηὰ 2 (Β.) υβεά, 85 Βετο, ἔοσ αἰϑίγὶςῖβ οὗ 1βγϑεὶ, οὔ. α1ϑο  (Ἀ. 1:13 165, 
85 ὍὯῈ 85 οουηίτίεβ δα]οϊηίης [βγαεὶ 14,7} 22) 2039, εἰ αἱ. (!. 6).---8. 
ὙΦ] ΟΦ γον 2 ΙΏΔῪ Ὁς 8 οοττυρίίΐζοι οὗ 1, οὐ υἱζδ νυεγξα.---4. 
19 ΓυΦΡὉ] οὐ ἴδε υϑς οὗὨ ἱπξ, αἴίεσ "ον οἵ. 273 2 (ἢ. 2ι" 5. τοῦ5 Ἐξῖ, 
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4), Ἐν. ἢ 328α.-Θ. ὑνσυ ὯΣΥ ὙΥῚ Ὁ.) 2 9. 61 ἼΦΝ ὈΡΙ 90) ὙΥ Ἴ2) ὉΡῸ 
ἼΝ. [Ιη 2 8. 6ι' τ1πεὲ ρεορὶς ψἔὸ δὲ στὰ Πανὶ δῖα οὔἱγ (ὨἰγΥ 

τδουβαη, νᾺ]]ς δἼοογαϊπς ἴο ΓΟ. ν. δ Ῥανία [88 δ5βϑεῃι δα 4} 

15.86}.---ουτσν. ον πρῦ}2]. ΤΣ ἰεχὶ ἴῃ 2 5. ἰ5 οοττιρί. (Ὦ. ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ῥγεϑεγνεβ ἴδε ογίρίπδαὶ σῖτῃ τῃς ἰηβεγίίοη οὗ ὈλΨὴ γνῷ ὃκ (Βη.). 
Βυ. ἰῇ 15. (5801Τ.) τεδὰς τῦυνη" ΓΟΡ2.-τοῦ Ὁ) ὝΦΙΝ ὈΛ2ΥΣΣ ὩΨῸ ἥν 

ὉΦ)] 2 5. γδρ ὈΝ)ΣΣ ὩΦῸ ΓΊΚΩΣ ἥν Τ᾽ ὉΨ ΜΚΊΡ) ἽΦκ. Βοίῃ ἰεχὶβ 

δρρθᾶγ ἔδυϊυ. Ὦγτ., Βα., αἴϊεγ ὦ, οπχίὶ Ὁ᾿ 3 ἴῃ 2 5. Κδυ. βυῤρϑβιίζαϊεβ 
ἴῃ. ΟἿ. ἰἃἢς ἰεχὶ οὗ 2 5. σψῖῖ (18 οπιββίοη δηὰ ἰμαὶ οὗ '2υ. Βη. 

σὰ Οε., δἔϊετ ὦ, τεδάβ υὃ» ἸΌΨ, ἀπά {πίη κβ ἴῃς Ομγοηίοϊες ομβδηρεά 
ἴδε ογάθσγ οὗ 2 5. Ῥυγροβεὶν ἴο ἀνοὶὰ ρῥἱδοίης ἴῃς δικ ἰῃ εἶοβε Ἵοη- 
ποοίϊΐϊοῃ τσ ἴῃς Οοα οὗ Ιβτα6ὶ 885 Ὑδηνεῃ ϑδρδοίῃ, [ἢς Οοά οὗ 

Ὅασ, δῃὰ ἰπβίεδα πλεῖν τγεΐεγβ ἴο ἴῃς δικ 88 οὗ γαλιυεὰ . .. ὠλοφα 

παρ ἐς οαἰϊδά οὐυεν 1; ἴῃς Ιαϑδὲ ρῆγαβα ἱπαάϊοδίϊηρς ταὶ οὐ ογϑΐρ 
(ἴον τεῖ. β8εὲΣ ΒΏΒ. 1. Ὁ ΝΙρΡΏ. 2. ἁ. (4).). ΚΙ. ΒΗ. τεδὰβ ἸῸΦ 
ὉΨ.--Ἴ. ἼΡ222 .. . ἸΠΜΦῊῚ ΠΦῚΠ ἴῃ 2 5. 65: 4 ἄγὸ ἃ αἰ ορσταρὮν δπὰ ἴὸ 
Ῥς βίσυςκ ουὐἱ.ἁ ὙΒς ΟὨτγοηΐοϊοσ 885, μβοννενεγ, οὐἱἰοὰ [ἴῃ 6 τοπηδίηοσ 

οὗ ν. 4 ἰπ ἃ 5.-ὃ. ὈΝΌΨΩΥ 1} 532] 2 3. 66 ὈΥΨΥΊΣ ὙΡ ὕ52. ΟἿ. Βᾶ58 
τὰς ἴσας τεδάϊη ς.--- ΟΥ̓ΎΣΥΠΩῚ ὈΣΓΟΣΌ31] 2 5. ὈΟΥΟΣΩΥ Ὁ)}0)9)Ό2.. ὙΤῊς ἰαίτες 
τεχὶ 18 ἴῃς οτρίπαὶ (Βε., Ζοςβ., τ.). Ὅϑε τοοῖδνε οὗ ἴῃς σμδηρε νγὰ8 

ἴο ἱπίτοάμπος ἱῃβιγυπηθηῖβ θεῖε Κηοντη ΟΥ̓ ΤοΓα ἴῃ υ86. ΤῊΣ ὈΣΣΣΠ 

δῖε οἶϊεῃ τηδηϊτίοηεὰ Ὁ ἰῃς ΟΒτγοηΐοϊες (1 5ῆ- 38. τόδ. 42 (ἢ, 51:31. 
1312. ( ὕχοῖς λοῖδ οἰ α].) ([. 44).-9. 1702] 2 5. 66 Βα8. 112) ψβὶςἢ 85 ἃ 
Ῥατί. βαξά ἰβ τλεδηΐηρ]εββ (νυ. Ὁ τ.).---ῦῦν ΓΜΊ νδηϊίηρς ἴῃ ἘἘ οἵ 2 5. ἰ5 
τεχυϊγεὰ Ὁγ Ηεῦ. υϑαρε (Ότ., Βυ.).---ὦ 5. μα8 α͵ϑὸ Ἰπνὴ} ἰπβϑίεδα οὗ 
την. 0] τεδὰ ρεγβδρβ ὑϑον', 5ες ΒΏΒ.---10. Οσοπιρατεὰ στ 2 5. 
61, ψμοβε ἱεχὶ ἰβ αυϊΐϊς οοττυρί, (Ἡ. μδ8 μεγε ἴῃς οτἱρίπαὶ ἱεχί.-- -11. 

ὙΠ] ὦ καὶ ἠθύμησεν, ΟΝ ἷ5 4130 [πε τεπάοτγίης οὗ ἢ Ὑὴν ἴῃ τ 5. 

15, Βεῆοα ἴῃς δππεη ἀδίίοῃβ ἴο ὙΦ») οὐ Ἅ) ργοροβθὰ ὉΥῪ Ὧσ., Βυ., 
58ΟΤ., ἀο ποῖ ἄρρεᾶγ πεοθβϑδγΥ (ΘΠ|. ΟΠ 1 5. 1511):-ῖὸρ 2] 2 5. 68 
γὰρ Ὅφν ὃν». --12. ὈΣΌΝΙ 1 κοὰ 2] 2 5. 69 γ7".---ἼΟ Ὁ] 2 5. Ἴ2Ν))..---οιυ 556} 
1 ὑγίηρ ἐπ αν προ νι]. 2 5. “ον 5}4}} ἰἢς ἂὺξκ σοπῖς υπίο της."-- 

13. ὙΠ] 2 8. 619 “ποτῦ πὩν.--14. Βεΐογε [)21 οὗ 2 5. 6: τῆς ΟΒτοπίςϊες 
[88 ἰηϑεγίθα ὉΡ δῃὰ ἢς 885 αἷϑο ἱπβεγίεὰ δἴϊεγ δεά-φάοηε 17.)22 (υ. 5.). 
-τὖὸ ἀκ Ὁ9 ΓΙΝῚ ΟἽΚ ἫἼΩΡ Γ2 ΓΝΊ. (ὦ οπιϊίβ Γ2 δηὰ 2 8. τοδάβ γμ 
1Π}2 Ὧ2 ΓΝῚ ὈἽΝΚ ἼὩ». 

ΧΙΝ. Ῥανίά ἰπ 7 γυβα 6 1.--- ΤῊ 5 σΠΔΡίεγ 15 ἰΆΚθῃ ἔγοπι 2 5. 
5... Α5 δἰτεδαγ σειηαγκοά, ἴῃς ΟὨγοηίοεσ μ85 νατθὰ (ῃ6 ογάεσ 
πῃ 2 5., ρίνίηγ ἴῃ6 ῃγϑὶ ρἷδοε ἴο Ταν 5 τεπιοναὶ οὗ ἴῃ8 δῖ, ς. 13, 
δηα πον ἴδῃς βεςοηά ἴο ἢΐ5 Ὀυ]]ἀἴπρ5, 15 ἔδπιΐγ, πὰ ἢἷ5 νἱοἰοσίεϑ. 

1. ἃ. Ῥαν 45 δβδίβίδῃοα ἴῃ δυ 1] ἀϊηρ ἔγοτι ΤΎΤΟ.---ΤῊς επν- 
άβϑῪ ἔτοπὶ ἴῃς Ῥῃορηϊοίδη Κίηρ ἢ ρἰ 5 οἱ σοἄδτϑ δηα 5Κ||16ὰ 
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βίανεϑ 85 ἃ τεοορηϊοη οἱ Πᾶν 5 ρτθαΐ ροόνεσ, .ἰ5. ἔτη 5} 
Ῥεΐῃς ψογῖῃ ουἱἱναιίησ, ἀπ [85 Ῥσοβρεγν ἱπάϊςαίεά (μαὶ αοὰ 

Βα εβιδ] 5 μεὰ αν ἃ5 Κίηρ ονεσ [βγϑεὶ, 707 ᾿εὲδ κἰπράοηε τας 

ἐχαϊεά οπ ᾿ς}. 

1. ὉΛΠ] Οτ. μᾶ58 Ὁ. ῥγεζειτοὰ Ὁγ ΚΕΙ. (8εε "ἷἰβ ποίε 5807.), δπὰ 
δἷβο οσουτγτγίηρς ἰπ 2 (. 25- 19 1. 82. 18 οἱ, [Ιῃ 5. δπὰ Κ. τὰ μβανὲ ΟὟ. 
ΤΒΐβ 185 ψμδὶ νὰ ββουϊὰ ὄχρεοὶ ἔτοπι ἃ οοτηρουπὰ οὗ πῆ, ψὨΪΟὮ ἰ5 
ἙεΠΕΓΑΙΥ 5θθῦ ἱπ Ηήγαηι (ν. ΒΏΒ., Ὁ π αἴϊζες πν; δἷϑο νυ. Αδβυπιδὶ 45). 

ὈΤΙΝ ἴ5, οὗ σουγβς, ροββίθ]ς το ὍΝΔ)0.-- Ὁ» ὙΦ] 2 5. 5'1 12Ν ἸΦῚΠΥ 
ΡΠ Ὁ ΓῺ] 2 5. ὝΣ ΓΛ Ὧ2". ὙΒδ ΟἈτοηίοϊογ ἰβ ἑοπὰ οἵ 
υϑίηρς [ῃς ἰηξ. οὗ ρυγροβα δῃὰ ϑυ βεϊυϊεβ ἰὰ ἔοτ ἴπ6 τύστυ ςοηβθο.---2. 

2] 2 5. 515 ν»2). 1 8 ἀΒίςυ!τ ἴο ἀεϊογτηῖπε τβεῖμογ [με οτἰβϑίοη οἵ ἴῃς 
γ18 ἃ 5110 οἵ ἱπιεπιίίοηδὶ ὈΥ̓ ἴῃ 6 Οπγοπίοϊοσ ἴο βονν γγ Πᾶν ὰ Κηονν 
τδδιῖ Ὑδανθῃ μδὰ εβ.8 156 ᾿ΐπὶ 85 Κίηρ.---ὉΝ Ὁ] τηυβὲ θὲ ἴδκθη ἃ8 ἃ 
Νίρῃ. ρῇ. 3. ἔεπι. δῃὰ 30 ὦ οὗ 2 5., ψΐβεγε Ἐξ 885 ἸγοῦθὉ κθΏ. ὙΒῸ 
Οτοηίεϊες [88 βυθδβιϊζυϊεὰ ἴῃς σοπηοη πογὰ οὗ Ἰαΐς Ηδῦ. γθ, δῃὰ 

Αἶϑο ἱπβετίεα ἴοσ Ἐπιρμδϑὶβ ποροῦ, ἃ Ῥἤγαβα ρβου]ατ ἴο ΟΒ., ἴο ἱπίθηβι υ 
{δε νετῦ, οὕ. 225 23:1} 20". 5 2 (Ὠ. 1ἱ λο!ϑ, Στ ἫΡ 16:3 1:2 γόϑ (. 87). 

8-1. Ῥανὶ 48 Βο:8 δογῃ ἴῃ 7οσυβαίοσα. ((. 3"-"2 5. 5... - 
Τῆς ΟΒγοπίοϊεσ π85 οπιἰεὰ ἔσγομη 2 5. (8ε τηεηϊίοῃ οἵ ἴῃε σοῃ- 
ουδίη 65, εἰϊθοσ ἃ5 ἀδεσορδίοτυ ἴο Ὠανὶὰ (Βη., Ὀαΐ οὐ, 35) ογ θεσδυβα 

δοοογάϊΐηρ ἴο 3᾽ [6 50η5 Πεσα τηθηςοημθα ΜΕσῈ οἡΪγ ἴμοβα οἱ νυῖνεϑ 

(Βε.). Τῇε πᾶπιε8 οἵ [ἢ 50η5 σουτθβροῃά ἴο ἴῃοβε ρίνε ἰῃ 2 5., 

Εχοαρί ἃ5 ἰῇ 355" 15. (4. ν.) ψὲ μᾶνε ἴπ6 ὕνο δα οηὶ πδηγ65 

Εἰρεῖεί διὰ Νοραΐ νυ. "5. “, διῃβὰ σογγεοιν Βεὶ εἰἰαδα' (Ὁ) 
ἰπβίεδά οἵ ΕἸ ἀα' (γ) 151), ο΄. 3". 

3-Ἴ. Βεβίάεβ ἴῃ οπηίβϑίοῃ οὗ Ὀνφὴῦρ Ὀοΐογα Ὁ" Φ), ἴπε Οβσοπίοϊος [85 
οπλλιεὰ {πὰ τείεγεηςε ἰο Ηδῦγοη, Ὀὰΐϊ μᾶ8 ργεβεγνεὰ ἴῃς σὰς σεδλαϊης 

ὈὔΦΥΣ ἰηβίεδα οὗ οὔφυνο. Ηθ Βᾶ8 δἷβδοὸ ρίνθβῃ ὙΥῪ Ἴ0) ἰῃβίεδα οἱ 
Ὁ ὙἸΟΡῚ, Πα δἰϑὸ τγὲ πᾶνε ἷπ ν. ὁ Ὁ) ΉΡΝ, ἱποίοδα οἵ ον, ἐο]ονγοὰ 
Υ ἴδε δάἀαϊιίοπαὶ νογάβ " ἼΦν. ὙὍηα τεϊεπίίοη οὗ ἫΨ (ν. 2) ἰβ 

ταδϑηΐη 655, βίηος [πε τεσογὰ 2 5. 35. Ὁ, ἴο ΜΠΙΘΕ ἰξ τοίεγβ, 15. ογαϊῖοϑα. 

Ἐοτ νατίδιίοη ἴῃ [86 πϑηεβ 566 δῦονα. 

8-12. αν 45 νἱοίογν αἱ Βδδ]-ρεσγαζίπη. (({.. 2 5. κ11...).--- 
Τὴ ΟΒσοῃίοϊοῦ ἕο ]ονν5 μΌγα νεγυ οἰόβεὶγ πε ἰεχὶ οἵ 2 5. Τῆς οἠἷν 

Βρθοΐδ γ ποίενοσίῃυ ναγίδιίοη 5 ἅγα 15 γεπΊονα] δὲ (ῃ6 επά οἵ ν. " 

οὗ ἴῃ6 τοΐδγθῃσα ἴο {π6 ΒιγοηρὨοΙ, ψὨϊοἢ ρεγμαρ5 Βα αἰά ποῖ ὑπάετ- 
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βίαπα δηὰ νν ἢἰοἢ ἴῃ τηδδηΐηρ ἰ5 ποῖ ρεγίθοι νυ ρἰαἰη (5εε 5π|.); ἢΐ5 
δ ϑιἰυτίοη οἱ Εἰολὴηι ἴοσ Ὑδηνγθἢ νν. 15. 1, δηὰ [Π6 πον βἰδίετηεηΐ 

ἴῃ ν. , φ. υ.--8ὃ. Οὐεν αἰ! 15γαο}. ἸἩανὶὰ 85 Κίῃρ οἵ Τυἀδῃ παὰ 
ποῖ Ῥεβῃ ἃ πιεῆδοε ἰο Ῥἢ ἰἸϑιϊα δηὰ ἰζ 5 ροβϑίθ]ε ἰμδΐ ἢς ἴῃυ τυϊεὰ 
ψ] ϑοόσης Κίπα οἵ σοηβοηΐ ἔσομαι ἰῃ6 ῬΒΠἰϑἰΐπ 65, θαΐ {πεν παΐυγα! ν 
ςουἹά ποὶ σουπίεπδηςε με εἐχίεηβίοῃ οἵ ᾿Ϊ5 ροῦεσ ον ΕΓ 4}} [5γϑεὶ. 

-9. 1π|κ6 ναῖον οΓ Κερ᾽ια᾿ ἔπι] γε Ὺ πεᾶτ Γεγυβαίθπι, [του τ Ὠῖοα 
Ρᾶ5565 (ἢ γαῖαν ἔγοπὶ [4ς (Βαεά." Ρ. 15) (σΑ5. ΩΟΗ]Ἱ.. Ρ. 

218).---10. 7ηπφμγοά οΓ Υ αὐμυοἶ!} Ὁ ἴῃς βδοσγεά Ἰοὶ, ἰᾷς ὕτίπι δηὰ 
ΤΒυπητηΐπι οἵ ἴμῈ ἙΡΒοά (σ΄. 7. αἱ τ 5. 23". "- "-3.307“..--11. Βα' αἱ- 
}εγαφὶ»:} 5Βῃου ] Δ ργοῦαῦὶν ὃ6 ἰδεπιδεὰ τ Μι. Ῥεγαζίπι οἵ 158. 

28, ΤΕ 5116 5 υκπόνῃ. Τα πιεδηίΐηρ 5 “Ἰνογὰ οὗ Ὀγεακίηρϑ." 

ΤΠ τῆς πᾶπλε 15 ποῖ πιοσα δηςίθηϊ ἴμ8η Πανὶ ά, ἴο ψῖϊ, [πδἰ οἵ βοῆς 

βδῃοίυδΙΥ οἱ ἃ γοά, με Β88] 15 εχυϊνα!εηΐ ἴο Ὑδηνεῃ, ν ΠΟ, ἃ5 ἴῃ 6 

Τεπλδί Ποῦ οἵ 6 νεῦβα ἱτηρ ε5, μδα ρίνθη μετὰ (ἢς νἱοίογυ [μὲ 

ἀΔγ.---12. Ιπ 2 5. ς" ψε τεδα {μΐ [ῃς ῬᾺ15Ε1Π65 Ἰοἵς [ῃς ἱπηαραβ οὗ 

{πεὶγ ροάϑ δηὰ (μδὶ Πανὶ ἀηὰ ἢἷ5 πιδῃ ἴοοϊκ [μθπὶ ἀναγ. Ηδγε γα 

τεδὰ ἴπαἱ  αυϊά σονπαηπάθαά ἀτιὰ ἰῃ6 ἰπλαραϑ τὐεγὸ ὀμγηεά τυὐἱἦ ῆτε. 
ΤᾺΣ ΟΒτγοηίοϊοσ οουἹὰ ποῖ [μη οὗ δὴν οἴμεν ἀΐβροβαὶ οἵ ἰάοἷ5 ὉῪ 

Θανίὰ ἰμδη {μεὶγ ἀεβισυςιίοη δοοοσγάϊηρ ἰο (με ἰανν, Ὠΐ. γ5. 

8.  ΠΡῸ)] 2 5. 517 ὋῪ ΓΝ ἸΠΦΌ.---Ὁ2] πσαπτίης ἴῃ 2 5.---ΌΠ ΣΟ ΝΥΝ] 

25. ΠΥ ΧΌΠ ὉΝ ΤῊ, ΡΙΟΌΔΌΙΥ ἴῃς βίτοηρμοὶὰ οὐ Αἀυ απ τγαβ τηθᾶπὶ 
(Β5.).--. ὌΦΡ᾽] 2 5. 518 19)», ὙῊΪβ Ἰαϊίεγ 8 ὉῪ ΚΙ. ργεξεττεά. Βη. 

86Υ5 ἴΐ 8 ἱτηροβϑίθ!ς ἴο ἀείογπιίπε τὶ ἢ 15 οτἰ ίῃα].---10. ὈνπῦΝ2] 2 5. 
519 ΠΥῚ}2.---ΌΓ ΓΝ] 2 5. ὈΓΠΏ.--- Ὁ] 2. 5. τ ὃν. το Γ2)}}] 2 5. [ΠΝ ΓΣ 1 
ὈΤΦΟΡΠ πν, ἃ ροοὰ ἐ]υβίταϊΐοη οὗ δὐτίἀρτμιεπὶ ὈΥ ἴῃ ΟὨτγοπηίοϊογ. 
-οῖΔ. ὑρὴη] 2 μ558., ὦ 35.,ὄ 2 5. 539 ΠῚ Ν2})--το ΠΝ ] 2 5. ΠῚ". Ὁ] 
2 5. "00.---12, ὈπλπΟΝ ΓΝ] Δ 5. 5 ὉΠ Γκ. ΟἿ. βυρροτίεά Ὁγ 
ᾧ ἴῃ 2 5. ἀουθι]ε55 ργέβεγνεβ ἴῃς οτἰ κῖπαὶ τεδάϊηρς (Ὀτ., Βυ., Βη., 5π|.). 
Α {τϑηβογῖθεν οὗ 2 5. τεξυϑβεα ἴο “811 1ά.ο]8 ροάς.----Φ 2 ἸΟΦῸ) ἼΥΓΥ ἼΌΝΗ] 
2 8. ΛΦΟΝΥ ὙΥ ὌΝΦῸ, υ. 5. 

185-17. Ῥαν Δ᾽ 8 νἱοΐογυ ονδῦ {πὸ ῬΕΣΠἸδιϊ 68 ἴῃ (Π6 νδ]]6 0 
(- 25. 553: ἢ (ῃς δααϊκίοη οὗ ν. 11).---νν. "9 [65 θδθθῃ δοτίἀρθὰ 
ψἰ ἴῃς 1085 οἱ Κεῤῥα᾽ ἐπι, [ῃ6 πᾶτης οὗ ἰμδ ναῖϊεγ. ΕἸο πὶ, 85 
ἄρονθ, μᾶ5 θθεϑη βιιυϑιϊυἱοὰ ἔοσ Ὑδῆνε ἢ ἴῃ νν. ν.-" δηα ἰηϑετγίεα ἰῃ 

ν. ", ἰνίηρ απὰ Οοά Ξαϊά. Ἐταρμαβὶβ 85 βεεῆ ρ]δοβὰ οἡυ Πᾶν 8 

ἰηαυίγγ οἱ αοά Ὀγ ἱπϑβεγιίίηρ [με ψογὰ αἀραΐν.---18., 1516 ναἱϊεγ}] 
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ἦ.ε., οὗ Ἑορμαὶπι (υ. 5.).--14. ῬΆΠΙΞπ68. ἀγα ἰο 6 αἰδοκοά 
ΟἹ βδηκ οἵ τεᾶσ.---ἰδ. Ἡγλδθη ἐδοι μοαγεοί, εἰς... ΤῊΣ οὔηθῃ ἴογ 
δἰΐδοϊς νγὰβϑ ἴο ὈῈ ἴδε βουπά οὗ (ῃε πιίηὰ ἰπ ἴῃς ἴγθεβ: ἴῃς ψἱηα νγὰ8 
Τερᾶταοα 45 ἃ τηδηϊϊεϑίδιίοη οἵ Ὑδανθ (ο΄. 2 8. 22.: τ Κ.. το": “- 
70. 38'). Ιἰ ἰ5 ποῖ πδοδββασυ ἴο {πῖηκ μαὶ ἰῃς ἴτεεβ Ὀείογε (ἢ 5 

ενεπὶ ἡγετα τερατάεα 85 βαογεά.---16, Ῥγοηι Οἰδὲ ον ευεη ἰο ΟΕ:εν]. 
ΤΠε ἔοστμεσ (οὐ. 89) ἱπάϊςαίεβ ἴῃς χυδτίογ οἵ αδἰίδοῖκ δηὰ (ἢε ἰδί(ε 

(σύ. 65 οὉ)}) τ1ὴ6 Οαπαδη ἴῃ οἰἰγ τῃς ργοόῦδῦϊε ρίαςς οἱ τεΐυφε 
διὰ δβοᾶρε οἵ ἰῃε ΡΒ ]ἰϑμοβ. ὙΤῺς ἀϊδίδηςε ἰβ βοῦηὲ ϑἰχίθεῃ 

ταῖϊε5. ΤὨΐ8 ϑοεηα οἱ [με Ὀδίι]6 πιᾶν δοοοιηῖΐ ἴογ [πε ΟὨγοηΐο]εσ 8 

οτγηϊββϑίοη οἵ ἙἊρμαίπι ἰῃ ν. .,.---17. Τῆς ΟὨγοηΐοϊοσ μᾶ5 σίνεη δῇ 
ἐχαρρεγδίεα 5ἰρῃίβοδησε ἴο (μιἷ8 νἱοΐοσΥ αυἱΐα ἰῃ (με πες οἵ 85 
ἀεβίτε ἴο ρου γ Θανίά. 

18. 2 8. 53 Βα98 ΠΡ δἴϊετ Ὀγσῦρ δηὰ ὙΨΌΣ ἱηδίεδα οὗ ὯΨ0" (56: 
νυ. " ἸΏ ὈΝΚΟῪ δέϊοσ ρΌ».---14. (Κ].. 5.) ὈπιογῸ 205 Ὀσνσν πῦρῃ Ὁ] 2 8. 
535 Ὀπνπν ὕμκ 205 πῦρῃ κῦ. ὙΤΆς ἰεχὶ οἵ 2 8. 18 ργείθγα Ὁ]5. Αἔτγοηϊδὶ 
διίδεϊς 15 ἑοσϑίἀἀεπ ἀπά οὔς οοσταπιδηδά ου ἴῃς τεᾶσ.0. ΟἩτγοπηίςϊεβ ρίνος 
ἴδε στοὴς οοππεςιίοη ἴο ὈΠνἼΠΝ, δηὰ γεῖ δαδρίεὰ ἰξ ρτορβΌΥ ὉΥῪ ομδηρίης 
8 ἔογος ἔγοσαῃ δελέμα ἐδδηε ἴο [μδὶ οὗ ἑοϊ]ουίης ἴῃ ἃ βίγαίῃς αἰτοςιίοη 
αὔιεν ἐκεηι. ὈΓΟΡῸ ἰβ εἰἴμοτ δὴ οτίρίπαὶ δά ἀϊίοη οἵ με ΟἈγοπίοϊεσ, ος 
ῬΟΞΒΙΟΙΥ 1ῃς οτἰ χίπαὶ οὗ 2 8. νγγὰ8 Ὁσὸρ πῦρη νῦ ἀπά νὰ βανς ὈΥ Ἴνεῖ- 
βἰψμῖ ἱπ ΟΠγοηὶςο!εβ δῇ ἱπίεγοβδηρε οὗ ργεροβίοηβ (Βς., Βῃ.).--Ἴη ΒΟ 
ἰεχίβ τεϑὰ 30 ἰηβίεδα οἵ 39 (Ὀτ., Βα., Κὶ., ΒΗΒ.).--δ. ποπῦ03 ΜΝ. 1Μ] 
“ῬΑΣΑΡΏγαβα ὙΠ τυ ς ἢ 1088 οὗ οτί μαι ἀπὰ υἱὸς" οὗ 2 5. 535 1η 
γνι.--16. “Ὁ ΠΟ ὯΝ 129» 4 5. 95.“ γν 1.--}3201] 2 5. »3)0. ὙΤΒἊς 
ἔοστμεσ 15 ἴῃς ἴσια σεδαϊηρ, οὐ. 15. 283: “ποτε Ῥεγαξὲνε δὰ Οἴδθοη ἃτὲ 
τωεηιοηδὰ ἱορείμες 88 βοεῆςβ οὗ ςεἰευταϊςὰ νἱοϊογίεβ. ὍΤῈς ῬἘ 15εἷπο5 
ἃτε ἴῃ ἴῃ6 ὈΝΝΟῪ ΡῸΡ βου οὗ 7 εσγιβδίεὰ. αν ἃ δάἀνδηςίηρς ἔτοτι (86 
δου ἢ ἀοεβ μοὶ ΒΡΡτοδΟᾺ ἰμεπὶ ἰπῃ ἔγοηΐ, θαϊ τγδῖςεβ ἃ εἰγουϊὲ δὰ 85581}5 

τπεῖγ τεδτ. ἔγορε ΟἸδδοη, οὐ ἴδε ῃογί- τεβὶ οἵ 7 εγυβαὶςπι, σουϊὰ ἴῃς 
7.5 ἱπαάϊςδῖς ἴῃς αυδτῖες ἔγοπι τ Ὡς ἢ Ηἰ5 δἰίδοῖ πουἱὰ Ὀς τηδὰς " (Ὁ τ.). 

ΧΥ.-ΧΥῚ. Τα Ὀγίηρίηρ οὗ {δ6 ατῖς ἰο ἐδο οἱἵγ οὗ θανίά.--- 
ΤῊ5 πατταῖϊνε αἰ εγβ, ἐβρεςΐδ!!γ ἰῃ [18 οἰαθογαίϊίοῃ, ἔτουτι (δε Ῥαγαὶ- 
1εἰ ἰῃ 2 5. 61:-.., ]η 2 5. ἴῃς ἱπηρυϊϑβε ἴοσ ἴῃς βεοοηὰ γεπιοναὶ οἵ [μ6 
Δ ἰ5 ἀεγίνεά ἔτοτι (ῃς Ὀ]εβϑίπρ ψ Εἰςἢ [Π 6 ἀκ μδὰ Ὀσουρῃῖ ἴο (δα 
Βουβε οἵ ΟΡεά-εάοπὶ δηὰ ψβῖς δὰ ἰδ κε ἀναὺ ἴδε ἴδδγ οὗ [6 

Κίηρ (ν. 13», σί. ν. 5"), ἀηὰ [δ σαπιονὶ ἰ[56}} 5 ἀθβου θεὰ 85 ρεῖ- 
ἰοσιηδά ὃγ (δε Κίηρ ἀπά [με ρβορὶε νίζβουὶ [Π6 τιεπίίοη οἵ ἃ ῥγίεϑι 
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οἵ ἃ [«ενϊϊ8. [ῃ Οβγοηίοϊεβ, ου [86 οἴβεγ μδηά, [ἰ5 δ] ββίηρ οἵ ἴῃς 
Βουϑε οἵ ΟΡεά-δάοχι ἰ5 πηεητἰοηδα ΟὨΪΥ ἱποϊἀοηίδιν (13"" “2 5. 61.) 
δηὰ ἰ5 ποῖ τηδάδ ἴδε πηοῖϊνε ψ ὶςοἢ Ἰεὰ αν ἴο σαιτγ ουἱ δ[5 οτίσίηαὶ 

ἰηἰεπίίοῃ οὗ Ὀτίησίηρ (με ἀτῖ ἰο Τεγυβαίεη. ΤὨς Κίηρ, ἀρρδζεῃι 
Βανίηρ τοδὶ ἰϑεὰ ἐμαὶ (ἢ ἔδι τα οὗ ἴμ6 ἢγϑὶ διϊεσηρὶ νὰ5 ἀπε ἴο ἃ 
ὨΟΏ-(οΙΡ]δηςα τὰ ἴμς 1, εν! ἰςα] αν, μον Ργοςθοᾶβ ἰο Ὀσίησ Ὁ 

ἴδε δῇῖκ στ ἀυς δοο 5 αϑεο 8] βίδία δῃα σεγε Υ. 

ΤΙ πὲ εἐχοϊυὰς 15.5.3. 2. Μὺ δῃά ἴῃ τόδ ἴῃς ποσγάβ, σημιὰ Οὐεά-εἄοηε σπὰ 
“]εῖοὶ. .. απ ΑΞαρᾷ (υ. 1.), ἰᾺς πδτταῖῖνε συ ῃϑ βτιοοίὮ}ν δπὰ 15 ρΡσο Ὁ] 
ἴδε οοπιροπί[ίοη οὗ δες ΟἈτοηΐοϊεσ. ὙὍΈΣ βἰχίο!ὰ ἀϊνίβίοη οὗ ἴῃς 1«ενϊτε5 
(νν. 5:18) 5 βοιηεσμδὶ ρου ας δηὰ 888 Ὀδθη κίνεῃ δ8 ἴῃς στουπὰ ἴογ 
δεδίσηΐηρ 151-18 10 Δ οἷογ ϑοῦυγος (90 Βη., Κὶ.), Ὀυϊ [δε τεχὶ ἀοεβ ποῖ 

ἐταρὶγ ἰδδι ΣΙξαρδαη, Ἐοῦνο, διὰ Ὁ εείοὶ τετε ςο-οτάϊπαϊεὰ νὴ Χολαίδ, 
ΔΙ εγαγέ, διὰ Οσεγσῖον 85 5008 οὗ εν. ϑυδογαάϊπδίε σβειη θεῖ οὗ ἃ δια ῦ 
ταὶσμῖ μανε Ὀεοοσης Βεδὰβ οἵ οἶἰδϑϑεβ δεξιὰς ἴμοβϑὲ πδιηγοὰ δέος μεῖς 
ἐοτείδι βετβ ((7΄. 2 (ἢ. 29:2 4.). Ασοοτγάϊΐης ἴο Νὰ. 3294. τῆς δηλ ν οὗ 
ΕἸΠΣΘρμδη, ἴῃς 9ϑοη οἱ ὕζξίεὶ, Ββαὰ Ἵσἴαγρε οἵ ἴδε δῖ δῃηὰ ἴῃ [δες Ἰέρῃι οὗ 
Νυ. 415 ψδεῖςε ἰΒς ἰγσαπβρογίδιίοη οὗ ἴδε βδογεὰ υἱδῃβ1}5 ἰ5 ςοτηπεα ἴο 
ἴδε 5οῃς οἵ ΚαΒδίἢ ΟὨ]Υ, ἴδ 15 ϑυγρτίβίηρ ιμδὶ [με ἀσβοεηδηῖβ οἵ δῃγ Ὀυΐ 
τοῖα ἔατιῖγ 5μου]ὰ θὲ τεργεβεηϊεὰ. Ὅς ἰγδαϊίοη ἴδδὲ ἴμεγὲ σσεσα ΟἿΪῪ 
ἴδγες 90η8 οἵ [,ενΐ τγᾶβ ΑΓΤΩΪΥ ἐϑιδ Ὁ} 13πεὰ Ὁγ ἴδε (πες οὗ Ῥ (8εῈ οὔ 55) 
(6.)). Ηδεηοε τε [ΒϊηἸς 1ξ βἰπιρ]οῦ ἴο ϑαρροβς ἴ8δὶ ἴδε (μῃσοηίοϊοσ Ηἰτηβοὶξ 
ἱπιτοάυςοἀ [πε τερτεβεπίδιίνεβ οὗ ἴῃς ἴἥγες στεδὶ ἀϊνἰβἰοῃβ οἵ ἴῃς 1,ενἱϊε8 
Ὀεβίάς [8οϑς ἔγοσῃ [μ ἔδυλγ οὗ Κεβδίῃ. ὙὙΒεβε ταεη πἰ ἢ τμεὶς Ὀσείσθα 
ἂο ποῖ τεργεβεῆϊ ποοαββαυῖν 4}} (ῃς 1,ενϊϊεβ, θυϊ ταεγεὶγ ἴμοβς δϑαεϊστπεὰ 
ἴο (ῖ5 ἰΔ58!ς, ψἰς ἢ δοοουηίβ ἔου ἴδ: 53118}} Ὡ ΡΟΣ. 

ὙΤὩς Ῥβδὶπὶ ἔγαριγηεηῖβ (1654.) τῇδυ Ὀς ἰδῖεγ ἱπιεγροϊδιίουβ (Ηἰϊσίᾳ, 
Ἀευβ8, Βῃ.) οἵ τῆοσε ργοῦϑν {ΠΕ πνετε ἰπϊτοάυςεα ὉγΥ ἴδε ΟΒτγοηΐοϊεν 
(ΚΙ. Χο». Ρ. 70). 

ΤΒε ενίάεηςς ἴμαὶ 153-32. 5. τγγᾷ5 δἀὐἰάδεὰ Ἰδίετ, 15. 85 Ὁ] ονβ: (1) ΤΈς 
ςοττεοῖεδα ἰεχὶ οἵ ν. 15 (ν. 1.) τεΐειβ ἴο ἔνγεῖνα βίηρεγθ γβοβα ὨΔΙ65 δ᾿Ὲ 
ἐουπά ἴο [δαὶ πυπιρεσ, [οἱ] ονσεὰ Ὁγ [με παπιεβ οὗ ἵἔνγο ψαῖς- Κεοροτβ, Ὀυὶ 
ἴῃ νν. 1. (56 ᾿ΒΟΪς ὨυτΩΡεΣ γα οἰαβϑβοα 85 βίηρειβ, ἱποϊυάϊηρ [86 

τςὸὰ]-Κηοτῃ ραίε-Κεερες Οὐεά-εάοπι ((}. 1535 1638 6. 8. 8. 1) δῃὰ 
ΟὯδ ὨεΥ Ὡδπὶε Αξαείας (ν. ἰ.). (2) ΑἸ Βουρῃ [ΒςῈ ΟἨἩτγοηΐοϊεσ ρίνεβ ΄" 
1518 οὗ βίπρειβ εἰβεσμεγε, 8 Ὥσνοσ οἰδϑϑβεβ [ἢ 6 πὶ δοςογαΐηρ ἴο ἐβεῖγ 
ἐπβιγαπιθηῖβ (εχοαρὶ τόρ υ. ὁ). (3) Τῆς ρῆγαβε γιοῦ 9 (ν. 3) 5 
ἐουῃά εἰβενθογε ΟΥ̓ ἰῃ τῆς {{||65 οὗ 85. (ο' 46) 48:5 7, Ξες Β.Β.), δηὰ 
ἰὰς 5διηε 5 ἴγυς οἵ γΌΦΠ Ὁ} (ν. Ἀ, σ΄. ῬΒ. 6: χδὶ 7). πιοῦν ῥγθοθάθϑ 
1δς ἰδιῖεν ἱπ Βοιἢ Ῥβ5. οεἰϊοὰ, διὰ ἴῃ ΟἈγοηΐοϊεβ πα Το ον τς ῬὮγδβε. 

ΤΠ τὰς ΟΒτοηίΐςϊες δὰ Ὀδεη ἱπιογεβιθα ἰπ {8656 ταυβίοδὶ ἰεστηβ, τε 5ῃουϊά 

εχρεςὶ ἰμετὶ εἰβενθεγε ἵπ ἃ πδγαῖϊνε 90 τερὶ εἰς τ τοΐεγεηςςβ ἴο [86 
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βἰησεῖβ. (4) ΤΣ ποῖίϊοςς οοποετηΐηρ ἴῃς εἰβενβετε ὑπκηονῃ ξδῖο- 
Κοερεῖβ (ν. 33) βεβπιβ ἰο ἴδε ἴῃς ρδος οὗ ἴῃς ἱτὸ ἴῃ ν. "β. Οὐ ἴδῃε 
οἴδεγ απ, ν. 33 πηδὺ μανα οοπλς ἔγοπι ἴῃς (βσοπίοϊογ, βίηςς με πονβ 

ἃ Ολεπαπίας, ἃ εΒαιμῖις (2639), στο νουἹὰ θα ἃ βυϊίδθ]ς γέρο οὔ ἐδε 
οαγνγίηξ. ΤὨδ ΟΒγοηίοϊεγ ἱπουρῆϊ [Πς βἰηροῖβ ποεαβὰ ἱπβϑίσυςίίοη (257), 
δηὰ ἢς πιίρῃς νεῖ! βανεῈ τμβουρῃς ἰἢς Ὀεᾶγογβ οὗ ἴῃς δτὶς 8150 τεχυϊγοὰ 
αϊγεςιοπβ δἴϊξεγ ἰΒς 1}1-αἱεὰ ἐπαϊΐπρ οὗ ἴῃς ἄγϑὶ δἰϊετιρὶ (1319. ἘΠ|ῸοΓ 
ἴδε τεΐεσεπος ἰο σλεπαηίανς ἴῃ ν. 31 15 8130 Βεσοῃ ἀΔ.Ὺ ΟΥ ν. 3 ἰβ ἔγοτλ 
186 ΟΒτοπίοϊεγ. 

ὙΤὨε ἀενεϊορπιεαϊ οὗ 155." 5ε6 5 ἴο βανὸ Ὀδθῶ βοιηενῃδί 85 ἔο]]ονν : 
ὙΤε ΟΒτγοῃίοϊογ ντοῖς νν. 19:18. 5. Μὲ Αἢ ἱπίεγροϊδίοσ ἱηϊεγεβιεά ἴῃ [π6 
«οἰαβϑιβοδίίοη οἵ 5ίπϑογβ δοοογαΐης ἴο τηυβίοδὶ ἱπβίγυσαθηῖβ δά δὰ νυν. 
9.3: (ΑἸεῖηρ 411 [Π6 πδπι6β Ἴχοερὶ Αἀξασίαλκ ἔτοτῃ ἴῃς ρτγεςεάϊηρ 115Ξῖ5. δ 
ἐουῃὰ ᾿ς ἰεχὶ οὗ ν. 15 ἴῃ 15 ργεβεηῖΐ οοττυρῖὶ ἔογγ (υ. {.) δῃὰ 50 ςοποϊυδοαὰ 
ταὶ 4}} τιῃς πϑπλεβ ψεσὲ ἴΠοϑε οἵ βίηψετβ. ὙΠ εγε ἰβ πὸ ἱπάϊοδίίοη ἴῃ ἴῃς 
Ρτεβεηΐ ἰεχὶ οὗ ν. 15 (μὰὶ Μέξζηείαν ςοποϊυἀεβ [ῃς 115ὲ οὗ ἴδε βἰηρεῖβ. 
ΎΒεη, βυρροβίης [με πᾶπι68 οὗ {με ραίς-δερεῦβ ἴο πᾶνε δ] θη οὐϊ ἴτε 
ὈΛΡ ΤῸ (ν. 13), Βα δά ἀδὰ ἔννο ρας -Κεϑεροῖβ (ν. 3), ῬΡσο Δ ὈΪῪ ἀρρτορτίδείης 
ἴδε πδπιεβ ἔγοπι 9,4. ΤῈς ἤπαὶ εἶδιιβε οὗ ν. 3" οτίπαιδὰ ἴῃ ἃ τυϑγρὶπαὶ 
ξἶοΞβ5 οοηϊγαάϊςιίης ἴμ βἰδίογηεηΐ ἴῃ ν. 5. 

ὙΆε ἱπιεγροϊδίοσ οὗ νν. 193-31. ὄ 83. 8150 ἰπβογίεα [Ὡς τννογάβ, αηά Οδεά-εἄονε 
απὰ 1 εἰεῖ, απὦ Αταῤῇ ἱπῖο τόθ. Οὐεά-εἄονε δπὰ .7]εἰεὶ σοῖς δά ἀθὰ 

βδἷπος οἰ μβογνγῖβα ΟἿΪΥ οπς Βαγρ- ρίαγεῦ ψουϊὰ πᾶνε Ὀεδη τηεπιϊοηεά (ς(, 
153) δηά ἰδς ἱπβεγίίοη οὗ σπά Ασα βῆ δϑβίσῃβ ἴο εἰπὶ [6 σγπιθα}5 85 ἴῃ 

15:9. Βίηςς ἴπ6 ρῆγαβε, Οδεά-εάονε αἶδο πὲ 5οη οἵ .].εἀιμζεν, ἴῃ τόθ 

͵θ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ψ'οβ5 (υ. 1.), [μετα 15 βνυεῦυ σεβϑοη ἴο ἀουδὲ παῖ ΟὐὈδά-οἄοπι 
τὰ8 Κηόνῃ ἴο ἴῃς (Βτοπίοϊοῦ 85 ἀηγίπίηρς Ὀυΐϊ ἃ χαῖο-Κεερεγ, δὰ βἴηςσα 
᾿ιἰβ ροβίϊίοῃ ἃ5 ἃ βίῃρεσ (15: σό8) γεβίβ ἴῃ 4]} ᾿ἰ κε! ποοὰ ἀρο ἴδε ἰηΐος- 
Ῥοϊαίοτ᾽ 5 τηϊβυπάετβίδπαϊης οὐ 15}8, ἡηεγε ἐς Πμΐα ῥγοδαδιλν ἐμαὶ ἐπ 
μὲδίονγ ἐμὲ 7}απΗν οΥὙ Οδεά-εἄον τὐόγε ευεν απγίπέηρ ἐχοορί ρξαίε- δε βενς. 

ΧΝ. 1-16. Το φϑῆδγαὶ ργϑραζαίΐοῃ ἔοσ δγίηρίηρ ὑρ [86 
Ατῖς.---ΤὨε86 νεσβε5 βᾶνε πὸ αἰσγοοὶ ραγα]εὶ ἰῃ 2 58. δὶχ εν 65 
ΨΕ͵Ε δϑϑίρτιοα (ἢ (451 οἵ σαττγίηρ [6 ἀτῖκ, [ῃς ΟὨγοΟη ΙΕ ροββίΟΙΥ 
(Βἰπκίπρ οὗ ἃ τεργεβεηίαίίνε οἵ βὰς οὗ {με ἴῆγεε στεαὶ οἰδβϑϑθβ οὗ 

186 

1165 

1μεν 68 845 δἰ ομδ δηὰ δηὰ [ἢσεβ γεργεβοηϊδίίνεβ οἵ [6 Καμδιἢ- 

δῖ ἴῃς οἴμεσ. Τα ἵνο ρῥγίεβδίβ ῇο μετα δρροϊηϊοα ἀουθε 1655 
δδὰ ἰῃς ἰάβὶ οἱ σονεγίης ἴδῈ ἂδὐῖκ (σ΄. Νὰ. 45). ὙΠαθῈ σοτα 

οοπητηδηἀεά ἴο βαποι γ {μεπιβεῖνεϑβ.---1. Απά κε νιαάδ γον ᾿μὐθιδο 

μομδεΣ]. ὙὨδ τεΐθγεηοα ἰ5 δἰ ἴμθγ ἴο [6 δγεοίίοῃ οἵ οἴμεγ θα ]ά- 

ἰῃγϑ Ὀεβίἀεβ ἴῃς ραΐδοβ ψείοῃ αν μα δυΐε πίτἢ τμ8 αϑϑῖϑί- 
8ῃοε οἱ Ηΐγδηι (14.) (Β6.) οσ ἴο 1ῃ6 ἱπίδγπαὶ σοπβίγυσίίοη οἱ ([ῃ6 
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Ρδῖίδος 88 ἃ γεϑίἀθηςς ἴοσ ψῖνεϑ δῃὰ Ἂἰ]άσεη (Κε., Ζοε., Ος.).- 
Απά μὲ ῥγεῤαγεά α ῥίαζε 707 ἐμὲ αγὰῷ Οοαά]. ϑοῖὴς Κἱπὰ οἵ ἃ 
Ῥεσιηδηεηῖ δῃοϊοθυγε ἰ5 Οἰθαυὶ τπεᾶπὶ ΠΕΓΕ ἃ ἰεηὶ σου ὃς 
ετεοίθα ἴος ἴδε δῖ. Τῇε οἷά ἰδθεγηδοῖς, δοσογάϊης ἴο Γβγοῦ- 
ἰοϊεβ, ν8 δἱ αἰρεοῦ (2 (ἢ. 1", σύ. τ (ἢ. 1τό3 213»).---2. ΤἼδ"] 
ἦ.ε., αἴϊογῦ ἴῃς δὐῖκ πδὰ Ὀδθοῃ ἴἴγϑα τηοηῖἢβ ἰῃ ἴΠ6 ἤουβο οἱ ΟΡεά- 

εἄομπι (13") (Βε., Κε., Ζοε.), οὐ Ὀεϊίεσ αἱΐεαγ {πε Ῥσεραγαίίοῃ 
ταδηϊοηδά ἰῃ ν. : ψΏθη, δοσογαϊΐηρ ἴο {πε ττίίες, αν ἰ5 τεδάν 

ἴο ΓΕΠΕΥ ἴΠε δἰϊοιηρί ἴο τίη ὑρ ἴδε ἀτῖκ.-- -Τῆε οὐϑεγνδϊίοη δρουΐ 

τῃς 1,εν τ65 15 τηδάδς ἰῃ νἱενν οὗ (πε ἀεδῖῃ οἱ ὕ7ΖΖᾶ (1.3.5). [ἱ 8 ἱπι- 

Ῥ]ἰεὰ ἐδαὶ ἰὰς 1,δῃ7'ν μαὰ ποῖ Ὀδεὴ οὔϑεγνεα ἴῃ σαγγγίπρ ἴῃ6 ἀγκ οἢ 
ἃ οατὶ (13)). Εογ [ἴῃς ἰὰνν ζ΄. Ν. 159 4:57» 1ο"1.---ὃ, ΤῊΪ5 βίαΐε- 
πηεηὶ ΟΥ [18 εχυϊναϊεηὶ ἰ8 ἰδο Κίηρ ἰῃ 2 8., δἰ (Πουρἢ βυςὶα ΔΠ Δ5ΘΕΙΊὈΪΥ 
ταϊχαι ᾿ς ἰηΐοττοα ἔγομ 2 8. 6" ψβεσα αἱΪ 7ςγαεὶ ἰα τηϑηοηρά.---ὅ. 
ὕυνῖε}]. ὙῊε πᾶῦλα ὁσουΓβ ἰῃ (6 Καεμδίμιτε ρεπεδίορυ οἱ ΕἸΚαπΔ ἢ 
69 ἀν, Ἧς ἰ5 πιρῃιϊοηθα ἄγϑὶ θεσαυϑε ἰῃε Καμδιίμἰῖεβ μδὰ (δ 

ἄυϊν οὗ οσατεγίηρ ἴῃς ἰυγηϊυτε οὗ ἰῃε βαῃοίυατγ, Νὺ. 4"..--6. 
᾿Αταΐα]. Α Μεγαζίϊε οἵ [15 πᾶπλα συ Ηἷ5 σεπθδίορυ 18 πχθπιϊοηθὰ 
ἷπ 6: ὡο),.. «Ὁ, 0 ε}]. Οπε οἱ 115 πάπα ἰϑ8 τηθπιἰοηθα ἴῃ 23" 85 ἃ 
805 οὗ [Ὡ6 Οεγβμοηΐίε 1.δάδη δηὰ [με μεδά οἱ ἃ ἔδιιὶ]γ.---8. Εἰΐζα- 
}μαη]. (Ὁ. 2 (Ἀ. 29:5 ψῆεγε ΕἸ Ζαρἤδη 150 σεργεβεηίβ ἃ ἀϊνίβίοῃ 
οἵ ἴδε 1ονίϊε5. ἴῃ Νὰ. 3" (δὲ ῥσίμςα οἵ (με Καδδί 65 ἰβ ΕἸ Ζαρθδῃ 

(δε βοῃ οἱ ὕ2ζΖίεὶ.-----ϑλορια 68] ἃ πᾶπιὲ οἵ ἐγεχυθηξ ὁσουσγεποα 

(ψ. 9").--9. Ἡεὗγοη] ἃ βοῃ οἵ Κεβδίῃ ἰῃ "9 (65) 65 12) 23: Ἐχ, 
6: Νυ. 3'".--εεἸΔ᾽61] ἴἰὰ [86 ρεπεδίορυ οἱ Ηειηδῃ 6 ὦ.) δῃᾷά (δε 

δῖα οἵ ἃ 1,ον ἶςα] Ὄνθσβεεσ ἀρροϊηϊθα ὃν Ἠδοζεκίδῃ 2 (ἢ. 31", 
εἰβενβεσε ἰῃ ΟὨγοηΐοαβ ἃ5 [6 πᾶπς οἱ ποῃ-1 ον ϊε5 οὐ. 5": 85". 5 

1121. 1.15 αὐ) -10, γε 61] κε Ἡ ὗγοη ἃ 5οῃ οἵ Κεβδίῃ ἰπ ρ45- 
8265 φίνεῃ δρονε ν. "--ηιρηπασαδ] ἰῃ6 παπια οὗ ἃ βοὴ οἵ Κεῃδίῃ 
ἴῃ 6" 41) Βαϊ  μεγε [μ6 πᾶτε 5 ἃ ἰεχίυ δ] εστοσ ἴοσ 1χζλαγ.---11. Ζαάοκ 
απὰ Αδίαίμαν ἐδπ:6 ῥγέος!5]. ΤὨΐβ ἀουδὶε ῥυιεβιμοοά ἰ5 τηεηἰοηθὰ 
ἴῃ 2 8. 8:7 ((. τ ΟΒ. 18: ἔογ {πι6 (εχ) 1.53". 5 1τρο.1 20" Δα Δ Π16 
ἴο δὴ επὰ ἰῃ ἴδε χεῖρ οἵ ϑοϊοσηοῃ ψμεη ΑὈἱδίμασ τνὰ5 ἀθροβεὰ 
(ᾳ Κ. 25-..).--12. ΟΥὨἁ 1με 1ευΐο5} 15 ετα υϑοὰ ἴῃ [86 ρεπεγαὶ 
86Ώ56, ἱπουδϊηρσ ἴῃς ῥτίεβίβ, φύ. ν. ..-ϑαμοίγ γομγεεῖνες} ((. 

2 (ΓΒ. 5: 295. 15: δὲ 3203. 15. δὲ. 3118. 2.6) ὮγΥ (ἢ6 ψιαϑηΐηρ οἱ (δὲ 

Βοαγ δηὰ [Πὲ ψζαγπιεπίβ δῃηά {πὸ Κεερίηρς δἰοοῖ ἔγογη Ἔνϑσγ ἀς}β]6- 
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τηθηΐ, δνοίαϊηρ βεχυδὶ ἰηίεγοοῦγϑε (ο΄. ΟἩ. 35" ΕΧ. 10᾽"- .- 5... 

-ὕπιο ἴῃς ρῥίδος εὐλμέος 1 πμανε ῥγεραγεά 70γ7 1]. Οὕ. νν. " κ. 
Οἱ [με οοῃβίγυσίοῃ 566 ἰεχίι] ποίε.---18, ΤᾺδ νεγρ ὅδαγ (Ν}22) 
ΤΆΔΥ Ὧδ6 ΒΡ] εά ἰῃ (με ἄγϑὶ οἴδυβε (Οε., ΕΥ., σ΄. ν."; Ἢ Β45 
ῥγαξεμίες, οὰ (ὦ υ. 1.).---Μαάε α ὀγεαοῖ ροηπ η5]. ΟἽ. τ3...-- ον 

τὔὲ ἀϊά ποί 5εεᾷ ἐῤ (οτ ἀΐηι) αγὲρ 1]. ὙὍὨε ἰεχὲ 15 διηθίσυουβ, [86 

Ῥτοῃομλίηαὶ οὈ͵εοὶ οὗ ἰῃ6 νεγ τυ εἰἴμεσ σοῖεσ ἰο (ῃ6 ἂῖκ 85 ἰῃ 
13) (ᾳφ. ν.) (Β8.) οΥ ἰο ἀοἂ (Κε., Ζοε., Οε., δῃὰ πιοβὶ). ΤῈ 

ἴογτρδθσ, μονένεσ, 8 ἴο θῈ ργεζειγοα : γε ἀϊὰ ποῖ βεᾶσοῃ ουἱ δῃηὰ 

της ὑρΡ [π6 ἂκ ἴῃ [με τρῃϊ νἃγ.---14. Τλαν 5 τεχυδβὶ 8 σοπι- 
ΡΙεά νῖι}.---1δ. σον ἐλεεῖν ἐκομάεγς]. Οὐ. Νὰ. 1597», Βαϊ 566 
ἰοχί. ἡ. 

1. ἼΦΡ] ἰ5 βεγε ἴδίκεη στ [Ὡς ἴοτοε οὗ "23 ὉΥ Βε., Καυ., ΚΙ., ψἘΠε 
Κε., Ζοε., Οε. εἶνε {με ἴοτος ἰο ῥγέραγε (Ξες ἢΦ» ΒΏΒ. 11. 3).---2. τιν δὴ] 
ΟὨ 086 οὗ ἱπί. τ΄ 665. ὃ ττ4].---. ὉΦ 2] τεδὰὰ 72 2, 8εὲ οἡ 6).----12. 
Ὁ ΏΩ ὉΝ] εαυΐϊνα!επί ἴο "ΩΝ "5 ὈΦῸ ὃν Ἐχ. 2339. Οπ (ἢς οπιίϑϑίοι. 
οὗ (δε τεϊδιϊνε ες (ε5. ὃ τδόηῃ (ἃ), θδν. δὲ 144, 145 Εδςπι. ς, Ε᾿τν. ὃ 

433 δ; ἴον [Πε 88πη6 σοηβίσυςιίοη ψἬεγε ργεροβίτοη ργεςεάεϑ νεγῦ 2 ΓΒ. 
19 Δ Πα νοΓγ 5ἰπλῖϊαγ α ἢ. 295" 2 ΟᾺ. τό 30!5:-.---18. ΓΦ 209] ΔΡΡΑΓ ΠΥ 
ἃ οοπηἰηδίίοῃ οὗ π δπὰ ΠΣ ΦΝἼΣ, [Π6 απίοη Ὀεΐηρ ἑοττχθὰ 85 ἴῃ (με οδβς 
οἵ πὸ Ὑὴῖἢ 5μοτὶ νογάβ, πιὸ Ἐχ. 45, Ὁ) 15. 3:5, πνκῦγο Μαὶ. 1} (Βε.). 
ποῦ ἰΒεπ μ85 (δες ἴοτοε οὐ ἼΦΝ ὃρ τολεγέζοτε, δέσαμϑε, Ἐπ’. ὃ 353, Κοε. 
ἧι. δὲ 2. 380ῃ. Ηξεηςε Και. τεπάογβ ἴῃς οἶδυβε: Ἡγεὶ ἑὴν ἀας ἐγείς Μαὶ 
πίολ ξερερεη ιὐυαγ. ΒΌΒ. (υπάεῖ ΠῸ 1. ε) τεπάετβ : Βεοσιϑδὲ γὲ ἰῦεγὰ 

μοί (επιρίογεα) γον τυμαὶ τυας αἱ ἤγοί. ΚΙ. τεϊδὶπβ [με ἱπιεστορσαίίνε ἔοσος 
δπὰ τοπάοτο: γαγμπε τυατί τμγ ἀοοῖ δίεπεν πίολ! ἀαῦ (" τεδὰϑ ὅτι οὐκ 
ἐν τῷ πρότερον ὑμᾶς εἶναι ἑτοίμους (Β οπιὶΐϊ5 ἑτοίμου). Βη. (Πδη τε- 

ξατὰϑ ἢ α5 ἃ ςογγιρίίοῃ δπα τεββ "2 Ὁ.)2) ΠΝ ΝῸ 32.-.λδ. ὈΡΓ22] 
͵β ψδηϊτηρ ἱπ ὥδΒΑ δηὰ Βεηῆςε ͵β τεραγά δὰ 83 ἃ βῖοβϑβ ἀεγίνεα ἔτοτῃ ἢΓ93 ἴῃ 
Νυ. γ' ΌὉγ Βη., Κὶ.--Ἰη Ρ [86 σατιγίπε βίανεϑ οὗ ἴπε τὶς ἃγε Ὁ"12 Ἐχ. 
2512 5. Νὰ. 45 εἰ αἷ., Ὁ. {πε ἔταπιε οὐ δὶ βυτίδςς οὐ πο της αἱοη8}}5 

οὗ ἴδς βαπείυδγυ ψετε οατγοὰ ΝῸ. 4". 13, 4130 ἴῃς σταρεβ οὗ Εβοβοὶ Νυ. 
133, 8εὲ6 Οτδυ, Οοηε. ἐμ ἰοοὶς.--- ὉΠ }]. ΤῊς βυβῆχ τεΐεγβ ἴο ἴῃς ἱπιρ!εὰ 
ῬΙ. π᾿ θρῦ9. 

16-24. Το τουδβῖοδὶ ἀσσαησοπιθη β ἔοσ Ὀγίηρίηνσ ὑὉ δο ατῖκ. 
--Οἰῇ [πὸ σοτηροϑίϊε ομαγαςίεσ οὗ [ἰ5 βεοϊίοῃ, 566 δρονε.-- -16. Αμά 
Ῥαυϊὰ εοην»παμάξα] Ἔχρτεβϑοβ (ῃ6 ΗδΌ. ἰάϊοπι πιογε πϑαυΐγ ἴ[Ώ8η [ἢ 

δϑαξε ἰο οἵ ἘΝ5. (υ. 1.).---Ἶ͵ 'ς εμίες οἵ "16 1,ευΐε5]. ΤῊΘ τεΐθσεησα 

ΤΩΔΥ Ὀδ ἴο ἴπε 5ἰχ δσπυπηογαίθα ἴῃ νυν. "-1" τερεαίβα ἰῃ νυ. ".- δ 
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95αἰδογίες απ δαγῥς απὰ ογηιδαϊΣ]. ὙΒαβε ἴῆγεα ἰπϑ συ πηθπῖ5 8ΣῸ 
οἴϊεῃ τηεπιἰοηθα ἰορεῖμεῦ Ὁ ἰδὲ ΟἈγοηΐοϊοσ ν. 36 13} τόν 2 (ἢ. ς"» 

205 Νά. 1237, ΤῊΣ ογηιδαὶς ἐχργεβϑοὰ ὃγ ριζεώαγίηι ἀτὰ τηθπιἰοηθᾶ 
ΟἿΪΥ ἱῃ ΟΒτγοηίοϊεϑ. [πῃ 2 8. 65 Ρ5. 1ςοῦ της ΗδΡ. ποσὰ ἴοσ ογηιδαὶς 

5 οἰ ξδ ἦρι (οἴ. 135), ΑἸ Βουρἢ να σαπηοὶ ἀἰϑεϊησυΐϊϑ! θεῦνεθῃ [ἢ 6 
ἰπϑισυπιεηῖβ (Νον. Αγο. 1. ΡΡ. 272 7.).---17. Οπ (ἂς [τες βίη ρειβ, 
Ἡτμαπ, Ασαῤῆ, δπὰ Ἐμιαη, οἵ. 6..-1. (ἱ-1) ἃς α.-- 18, Τκεὶν 

ὁγοίδιγεη μυεῖνε] βου] Ῥὲ τεδὰ ἰπβίεδα οἱ δεῖν ὑγείδγεν οὐ ἐδ σεο- 
ομᾶ ἄεργεε (υ. ἰ.). ὙὨα 5ἰῃρεῖβ Βεσὲ τηεηϊοπθα ἀγὰ φίνεη δραίη ἴῃ 
νν. "9 1. δηἀ ἰῃ ρατῖ ἰῃ 165 (υ. 5.).---Ζεοπαγία ἢ] μᾶ5 Ὀεεη ἰάθη βοὰ 

σ᾽} τὰς Ζεοδασγίδῃ οὗ 9": 26"- "" (ξΒὲ. ΤΙΝ. «οἱ. ς390). ΤῊΣ πᾶιηβ 5 
8) ΑΞΔΡὨΪϊα6, ργοῦ δ Ὀ]Ὺ [γλΐγ, ἤᾶπα ἰῃ 2 (ἢ. 20: Νέα. 1235 “,- 
Το {ο] νης Βεη, νυδηςπρ ἴῃ ν. "5 τόν, βΒῃου!ὰ Ὀ6 τεδὰ Βαρμὲ 

(υ. ἐ.). Α απὲ ἀρρξδγβ ἴῃ ἴδε Ἰἰπε οἵ ἀεϑοεηὶ οἵ [86 βίηγες ΕἸ Βδη 
(65: )) δηᾷ 85 8π Αβδρηῖίε (ΝῈ. 115).--- υ] χεῖ᾽ 61}] (50 τεδὰ ε͵50 
ἷῃ ν."9 τόε ἰηβίεδά οἱ ᾿4 2, εἰ, εἴ εἰ) ἴῃς Ὠδπια αἰϑο οἵ ἃ πυυϑιοΐδῃ, 

ἃ 800 οὗ ΗεπΊδη, ἰῃ 25“, δηά οἵ ἃ 50η οἵ Τεἀυϊῃυη ἴῃ 2 (ἢ. 29..--- 

δλεηείγαηιοῖ}}). ΑἸμενὶϊα οὗ [88 ἢᾶπλα ἀρρθᾶγβ α͵50 ἴῃ 2 (ἢ. 17" 7. 
-οὐ εἰν ε}] ἰδὲ πᾶῖης οἱ ἃ 5οη οἱ Ηεπιδὴ 2 (ἢ. 29" Οἵ., αἰβο εἶβε- 

σι Ποτε ἐγεσυεηί.--- ὕ}]5πη]} νδπιίηρ ἴῃ τό5, ἃ 1ενίϊε ἱπ Νά. 125 Οσ. ἵ. 
---Εἰ Ὁ] ἃ ἰτεχαεπὶ ἤᾶπλε, ηοΐ Εἰβεήεσε οἱ ἃ τηυϑίοΐΔη.--- Βεηΐα ἢ] 
ἴῃ δὴ Αβδρῃϊε ρεάΐφτεθ 2 (ἢ. 20".---- Μα' αϑεἰα }Ἐ] ν᾽δῃτίηρ ἴῃ 1τ65.-- 
Μαμμμα ]. ΟἹ 5, ἃ βοὴ οἵ Τοἀυϊμυη 25". ".--- ΕἸ Βοίοῖμε ὗ ἀπὰ 
ΜΙξποίαν 1] θο νδηιίηρ ἴῃ τό9.---Οδεά-φἄο᾽.]. ΤὨΪ5. Ὠἰβιοσγίοδὶ 
ῬὨΙΠἸϑιΐης6 οἀτείαϊοσ οἵ (86 ἀτκ, ἃ παίϊνε οἵ σ δίῃ, 2 8. 6:9 ι-, 15 (γᾶ ῃ9- 

ἰοσιιεα Ὀγ [μ6 ΟΒτοηίΐοϊεσ, οὐ ἴπ6 βοῖοοὶ τ ΐο ἢ Πα ταργεβεηΐβ, ἰπῖο 

ἃ 1,ενϊϊε οὗ [με ἀἰϊνβίοη οὗ [ῃ6 ραΐο- Κεαρεῖβ, ν. " 165 264 “., Δῃὰ 85 ἃ 
Κογϑδβῖϊε ψαὶθ- κεερεσ (26: 4), δε ἰ8 ἃ ΚεἊμαιῃϊίε. Οἡ ἢἷβ ἀρρεάσγδῃςς 

85 ἃ ΒΙΠρΈΓ 566 Δῦονα δηα οὐ 16 3.---ὐ ἐδ ε1] ἃ πη οἵ ἐγεαυεηίΐ ος- 

ΟἼΤΤΕΏςΘ; ἰῇ 8η Αβδρῃΐΐ ρεπεδίοῦυ 2 (ἢ. 2ο", ΤῈ Ὡᾶπὶα ἰ5 

ἀουλε1ε85 ιιϑοὰ ἔογ [6 βδπιδ ἱηϊν! 08] 45 .7εξέαϊε (ν. ") Βαϊ ψ ΒΙοἢ 

5 ςοστεςΐ οδπηοὶ Ὀὲ ἀείεττηίπαα.---Τὴς γαίε-᾿έε}ε75 1.ε., Οδεά-εἄονι 
διὰ «εἰοὶ, ζ΄. ο"} «. ὙΜῈᾺ τῃς ΟΒγομηίοϊεσ θοῖἢ βίῃρεῦβ δηὰ ραίε- 

ΚΘΟΡΟΙΒ ἃτα ΠΥ τοσορη ϑοα 85 1,ενὶιε5.---19-21., ΤῊΣ 5ἰῃροῦβθ ἀγα 
δον αἰνἀοἀ ἰηίο ἴμγεα αἰνίβίοηϑ5 δοοογάϊησ ἴο {πεῖγ πιυϑίοαὶ ρδγίβ. 
-Ἰ Τὰ ογνιδαϊ 5]. ΟὐἹἭἁ ν. κ, ὝὙὝΠεβε ἰμβιγιυπιθηβ [6}}] ἰο [μῈ σοη- 
ἀυςίοτβ ἴο πιά ἴῃς {{π|ὸ (τί. ΜΙ πμϑές, 2.8.).--- Το δομμᾶ αἰομα) 
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ΡΕΓΏΔΡ5 δαυΐϊνα!εηξ ἰο Ὀοδίϊηρ {πε (Κε., Ζοε.).--- 7 ἦ},. ῥβα]ογὶ 65. 

(. ν. ", ϑιΠἰηρϑα ᾿ἰπϑιΓπηεπῖ5 ρεσμαρ5 ἢοΐ π}]|Κὸ ἴῃς Οτθεκ ἱγτα. 
-- εἰ 2ο᾽ ΑἸαπιοι!] 11. 1ο (με νοῖςε οἵ) γοιρερ τυονόνε, ἴ.6., ἴὰ ϑοργᾶῃο 
(ψ. Ῥ5. 46: 48:, Β0Β. ποῦν). ὙὯὲῈ ρῆγαϑε ἰβ οὔβουσε. Κϑυ. 
δηὰ ΚΙ. τεΐαβε ἴο ἐγϑηβίαία.---᾿ Αζασία ἡ] ψαπίίη ἴῃ ν. 1) δα τό", 

δποα ΠΊΔΥ͂ ποῖ Ὀ6 ογίρίῃ).-- - ἦς μαγ 5]. Οὐ. ν. ", βαϊηρεά 

ἰηβίγυπηοηῖθ ΨΏοβα αἰ εγεμος ἔγοτῃ [μῈ ῤεαϊεγίας ἴα μοὶ δῃ γεν 
εἶεασ, Ὀυϊ ΠΘῪ γεγα ῬΡΓΟΡΔΌΪΥ τλοσγα Βᾶγρ- ἴΚα.-- δε ο ἐμ δμοεηηηδ 

1π|. εροη τμ6 εἰρίμνι, ἡ.6., Ῥτοῦ. ἴο ἃ ἄδερ οοἴίδνε οσ ἴῃ ἴῃς 4885, 
φ΄. Ῥ5. 6' τ'.--- Τὸ ἰεαἀ]. Ὑῆε πιυδίοϊδη5 Ἰεὰ {πε βεσνίςε οἵ βοῃξ. 
- 22. σπομαπίαμ!]. ΟἹ. ν."5, ἴῃς ἤδπια 4150 ὁσουγβ οἱ [εν 68 ἰπ 

2639 ἀῃὰ ἃ5 (οηδηΐδῃ, ψὩ]οἢ ΚΙ. αἴΐζεγ (ὖ ργείεσϑ πεσε, 2 (Ἐ. 31:3"- 
35".--ΑΟΠῖςῇ οἵ 6 1,συΐες ἐπ [᾿ς σαγγγῇηρ ] 1.6., Ἐς δὰ σμαγρε οἵ {86 
ἀυΐν οὗ οἀιτγίηρς [ῃ6 5αογεὰ ἐἔυγηϊυτε ἀπά ἀγεοίοά {μι6 ταγγγίηρ 

(οὗ τῃ6 ἀγκ) δεσζαιιδ6 ἥδ τὐας σκίϊμ!. ὙΤῊΪ5 15 ἴῆ6 ἀϑ08] ἱπιογρτγείδ- 

τίοῃ, θυΐ τ[ῃ6 ψογὰ »ηαδϑδα, τηεδῃΐηρ δεαγίηρ, σαγγγίηρ, μῤΠηρ, ἰ8 

τεπάεγεα πὶ ὑγηῆπρ οὐ “τε νοῖσο, δοηρ, Ὁγ ὥ, ἘΨ5., Οε. ΑἹ 2γοῤΠειἑα). 

-23. Βεγοολία!]. Ἐογ ἴῃ6 οσούστεηςο οὗ [ῃ6 πδπηα ἰῃ Κίπάγεά 1158 

σ΄. ν. ν 6" ὧν) ρ"--ΕΑἸἰξαπα})]. Οὗ. 85 αἀῦονε 9". Εἰξαμαβ, 
ἀεγινεά ἔγοπι ἴῃς δῖ ῃεσ οἱ ϑϑγγμθὶ, ἀρρεᾶῦβ ἰπ (ῃ6 ψεπεδίορυ οἵ 
Ἠεπλδῃ, «ο΄. 659-13 6.4. 19. 4.6) ΤῊ ἰηιγοάυςίίοῃ οἵ ἔνο ραίε- 

ΚΘΕΡΕΓΒ Βεγα ἴῃ δά ἀϊτοῃ ἴο [ῃο56 οὗ νν. 15. ". 15 βυἰ Κίη ἀπά βυσρεϑίβ 

1ῃδι (5 Ξεοίίοῃ 15 ςοπηροϑίίε.---24. δλεδαμία}] αἴϑο [ῃς πᾶπις οἵ ἃ 
Ῥτίαβὶ ἰῃ Νά. τοῦ Ὁ) 12:2, Δηἀ οὗ 1,Ἔν]ΐε5 ἴῃ Να. 9. “- το" δηά ρεῖ- 
Βᾶρ5 τ (Β. 24" [.--οοεμαρλαξ] δὴ δ τενί αἰθὰ ἔογτι οὗ 7 εμοβμᾶ- 

Ῥβαὶ. ΝοίΠογ πᾶπὶα ὁσουγβ οἰβεῃεσαε 85 ἰῃδὶ οἵ εἰ Γ ἃ ῥγίεϑὲ 

ΟΥΓ ἃ 1ενϊίε.---ὐ εἰμαη᾽ εἰ] [ῃ6 πᾶπηε οἵ ῥγίθϑίβ ἰῃ ΕΖΥ. τοῦ Να. 1.2, 

οὗ 1μενϊϊε8 ἰῇ 26: 2 (ἢ. 35' Νε. 125.---' Αγριαδαὶ] ποῖ εἰβενῆεσε ἃ 

Ῥτίεβι 5. πᾶπιθ, Ὀὰϊ ἴῃ {Π6 ρεηδδίορυ οἱ (ῃς Κομδίμίε Ηδγηδη, 6: 

(1). 39 (6) δΔη4 οὗ ἰῃε Κεβδίῃϊ [ες Μδμδίῃ, 2 (ἢ. 29:3.---Ζεομανία}] 

ποῖ εἰβεννθογα (Π6 πδπὶς οὗ ἃ ῥγίεβδί; οἵ 1,εν 68 56ὲ ν. 1.--Βομαία ἢ] 
ποῖ ΕἸβενογα 8ἃ5 ἃ Ὀγίεϑί᾽ 5 ὨδΠηῈ; ἃ8 [ονὶϊε 566 ν. 15.---- ΕἸ Φ᾽ 6267] ἃ 

ῬΓεβι 5 ἤᾶτὴθ ἰῃ ΕΖγ. το" ",--αϑδομπάεαά «οἱδδε Ἰγερεροίς 1 (μαξοφέγοιῃ, 

ΓΊΣΧΥΓ) ἴῃς Ἰοηρ 5ἰγαίψῃς πιεία] ἤοσγῃβ ψ] ἢ ἢάτγηρ πιουίϑ, 
πλοηςοη θα δἰπιοϑὶ ἐ γεν 85 ἃ βδογοὰ ἰπϑιγυσηθηΐ (ν. 35 1.3" 2 (Β. 

15:4 2038 205. 11 ἘΖΓ, 319 ΝΕ. 1255. “1 αβρες. ΝῸ. 1το"-3) ἰῃ ἀἰξιϊποίοἢ 

ἔγοτα (η6 σλορῥαγ, ἴῃς οσυγνεά Πογῃ οὗ ἃ (ΟΥ̓́ ογ γϑηὶ υϑεα ἰπ ὀΔ ΣῪ 
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βγδεὶ Ἔεβρεςῖδ!]γ ἰῃ β'ρη]5 οὗ ψὰσ (7. 3") 65.751 8.132 5. 235, εἴς.), 

Βαϊ ἰϑο ὈῪ ἰδῈ ῥγίεδίβ (708. 6. 1,ν. 255). ὙῈΘ βϑνθὴ Ὀγίθϑι υ 

᾿γυηροίοτβ μαΐογε {Π6 εὶς γοσα ἀουθι1655 βυρρεβίθα Ὀγ 705. 6".--- 

Οὐεά-εἄοηι απὰ 6 ΡῈ ἰὐεγε ραϊθ- ἔδόρογς 70 ἐδ αγᾷ] ἃ οὐτίουβ 
τερειτίοη ἔσοσῃ ν. "" (4. ν.), ργσοθδθὶγυ ἃ αίοβϑ. 

16. Ὅ5Ν.] ἃ Ἰαῖς 868 οὗ ὍΝ σπ [ῃς οτος οογπαηά [ΟἸ]ονγεὰ ὉΥ ἰηΐῇ. 

Ἔ ἢ οἔ ρεῖβ. (]. 4), φ΄. 2 (Ἑ. 145 λον 41 Εϑβὶ. αἴθ; 80 Καυ., Κὶ.----Ὸ» 65] 

ἱπῇ. ἱμβίεδα οὗ ἴῃς ἀΐγεςϊ ἀΐϑοουτες ἰῃ οἱάθγ πυτιεΐηρβ, Ετν. ὃ 2338 σα, σ΄. 
13) 27 2 (Ἐ. 1'8.--τονλ5Ὁ] πῆ. ἐχργοββίηρ πιεϑηβ, Ετν. ὃ 280 ἀ, (65. ὃ 
1140.---τῦ 53}. Οὐ υϑ6 οὗ 2 ζ΄. Εν. ὃ 282 ὦ, Οε5. ὃ ττρς, Β0Β. 3 
αατ. 4.--πποψῦ] ἢ 5Βῃου]ὰ ᾿ς βίγυς!ς ουἵ : ἃ ἀϊεῖορταρῃν.---17. γΡ Ὁ] 
(445 κεισαίον, (ὍΔ, κισαίου, Ὠδῆς6. ΠῚ τοΐογομος 8150 ἴο "Ὁ 63 τὲ 

βου] τεδὰ γονὴ (Κὶ.).---18. ὈΣΦῸΣ ὈΠΙΤΝ ὉΠΌΡ.] Ὁ ΦῸ οςοὺΓβ εἶβε- 
ὙΠΕΙΕ ΟἿΪΥ ἱπ τ 5. 15 δῃὰ ΕΖγ. σἱθ, τ βεσα ἴῃς ἰεχὶ ἰβ οοττυρί ἰῃ ὈοΟΙῈ 

Ρΐαςεβ (Ξεε Β0Β. ἸυϑῸ δπὰ δυϊδμογίεεβ ἱμετε οἰϊε), ἤδπος 8 ϑαβρίςίουϑ. 

Αἴεῦ βυδιγαςιίης ἴῃς ἔνο ρψαίε-κοερεῖβ, ἴῃς [ο] νης [1ϑὶ ςοπίδἴη8 ἔννεῖνα 
Ὥδτη68. Ασςογαϊηρ)ν ᾿νε ςοη]εοίατε ἐμαὶ {πε οτἰ ῖπαὶ τεδὰ ὈΠΠΝ ὉΤῈ 

ἽΦ» ον, απὰ τυ ἐπόηι ἐπδὴν ὀγείμγεη ἱιυεῖυε, ἴῃς Βτοὶ ἔνο σοπβοηδηῖβ 

οὗ Ὀ)ΦῸΠ μανίπρ σοπια ἴῃ ΕΥ̓ ἀἰτορταΡὮΥ οαυβεὰ ἽΦΡ ἴο [411 ουΐ.--- 
ὈΚΎΡΝΥ 12. ῬΥΝΎ)7] 12 ἰ8 σαηιηρς ἴῃ δ, ν. 19, αηὰ τό, Βαϊ ἰϊ τνου]ὰ παῖυγα!ν 

Ἐς οὐἱτιεα Ὀεΐοτε ἴῃς σορυϊαῖῖνε, βἷηςς ἴξ ἰα υϑεά πονῇεγα 85 ἃ Ῥσορεγ 
Πδπλ6. ΡΥΟΌΔΟΙΥ Ὁ ἃῃὰ " μβανεὲ θδθὴ ἰγαηβροβεὰ δηὰ ἴῃς Ἴορυϊαῖϊνα 
Ὀεΐοτε ἴδε γεβυ της 2,2 μᾶ8 Ῥεεὴ ςοππεοίεα τ} ἴῃς ῥγεσεάϊης ποτὰ, 
δεοογαϊ πεῖν τεβὰ ΝῊΡ 52) πνλσ. ὙῈ6 βρε!]ΐηρβ οὗ [με βγβὶ δὰ οὗ 

ἴδε Ἰαϑὶ οἵ {μεβεὲ πᾶσηθβ ἅτε βυρροτγίεα ὉΥ ν. 39 ὈΝΣΥ ΠΣ ΔηἋ ΡΔΙΪΔΙΥ 

ὉΥ τόθ δ )ὴ ΠΛΔΣΙ (4. ν.).-τϑν 5 .] που βυρρεβίβ βοπια ἀἰβίυγθαποα 
οὗ [δε ἱεχὶ (ϑ8εε Κὶ. 5807.). ὦ μα8.ν. Ὑε ρτγεςεάϊΐηρ πᾶπὶε 'ἴ5 ἀυδίουϑ, 
ο΄. 6.---19. γϑγ]. Ου οοπβίγ., τ. ΤΗ͂. 188, Οε5. ὃ 1314.--΄2. 

ἍΠ2} Φ0ΒΚΝ, ἤὰνς Κωνενια, Χωνενια, [Ιεχονια, βεποθ ΚΙ. γεδάβ 

ὙΎΛ))γ9.---ὐ Φ 21} πδηϊτηρ ἴῃ Φ, δῃὰ 90 οὔρεα ὉΥ ΚΙ., ΒΠ.---ἩΦῸ3 Ἴ5] 
(ὦ ἄρχων τῶν ᾧὡδῶν, κΦῸΠ ὋΦ (οονεὰ Ὁγ ΚΙ., Βη., (ες ἔοσγπιεσ τεη- 

ἀετίης ἘΦῸ ἩΠᾺ τεΐεγεποα ἴο σαγεγίπς {πε ἀγκ, ἴῃς ἰδίΐεγ θείης υπ- 

ςετίδίη, ν. 5.-"Ὁ] ἰῃξ. 408. Οὐ. τεραγαϑβ 1ϊ 85 ἃ που οσ ρῖς.--2Ξ4. Ὁ ἼΣΣΠΕ] 
ΗΙΡΕ. ρίς. ἔγοῃῃ ἄδποπι. Ἴσυη Κί, ὈΥΣΠῸ Οε5. ὃ 530 (ἴογῦ ὈΣὙΣἼΣΠ. 

δίδαε, σγαπι. 280) οὐ ὈΣΣΣΠΌ Βδεσ, 81ῖ5ϑο Β0Β. Οτ. οὐπὸ Ο68. ὃ 530, 

Βδεσ, Κοες. ἱ. ὃ 3ος ες. (Οὐ 2 ΟἈ. 5136 13}. 2035, ΡΊε] 2 (ΓΒ. ς"} 7 (. 44). 
-πτιν}}] τεδὰ δἔϊεγ ν. 18 ὅπ. 

Ἑο]ονίπς ἴῃς εἷαε οὗ τό: Βη. δηὰ ΚΙί. ρῖνε ἴπε οτρίπα] οὗ νν. 114- 88 
ο]]ον5: 76 ζευΐες αῤῥοϊεὰ Α5αρἢ με τον οὔ Βεγεολιίανν ἐμὲ ομέεῦ 
απὰ Ζεολμανίαϊ ἐπ Ξεςοπά ἐπ γταπᾷ, ἰπεη [) ξίεῖ͵ απὰ 5)επιίγανιοιῃ,, 7ελεῖ, 

Εἰταῦ, Βεπίακ, Μανία, απὰ Οδεά-εἄοηι απὰ 7εῖεϊ!, 16 ξαίε-κεερενς. 
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ΤΒε πδηλεβ οτηϊτο ἀγα τεζδγάθα 85 σοτηΐης ἔσο ἃ ἰδῖες δῃθοίδίοσ 80 
885 δ'3ο δά ἀδὰ νν. 13.2ω; ν ΜῈ 15 ἃ 501}} Ἰδίεσ ρίοββ (Ὀαϊ 5ε6 δρονε). 

26. ΧΥῚ. 8. Το Ὀγίπρίπρ ὑρ οὗ {πὸ δτῖς.---ΤῊς ΟΒγομίοϊεσ 
τοοῖς [8686 νεσϑεβ ἔγοπι 2 8. 615-19. τη Κίηρ Β0 (ἢ δἰ [γι οἢ 5 ἃ8 ΤΕΣῸ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ δοσοσγαίΐηρ ἴο ἢ[5 νἱενν οὗ (ἢε αβδίγ, ν᾿ Βἰςἢ ἰβ σόν ἴῃ ἴῃς 

Ρτεοβάϊην ραϑβᾶρε.---26. 50 Ποαυϊά, εἰς.]1. ΤΕ σοππηροίίοῃ 18 ἢ 
ν. " δίτεσγ (8ε ἀεί411}5 ςοῃσεγηίης (ἢῈ ῥγερδγαίΐοη ἤδνα ἱπιεσνεηθά. 

4 8. ἸΏΔΚΕ65 ΠΟ τηεῃίίοη οἵ ἴμε εἰάεγβ οἱ [5γδεὶ δῃὰ ἴῃς οαρίδίῃβ οὗ 
τθουβδηά5.---Τὴδ αγᾷ οὕ μι6 σουεπαη οὗ Υ αἤτυε}}] ἴῃ 2 5. κ"ἴμ8 σὶς 
οἵ οὐ’ ογ “δε δκ οἵ Ὑδῆπε,᾽ ο΄. νν. ". » 1. ἢ 2 8. 613. ". 

“.., ΤΏΪ5 σὔδηρο 5 ἃ ἰουςἢ οὗἉ [πε 53. οοὶ οἵ ἴπε (Βγοηίοϊοσ, ο΄. 

13..--2ώ6. Ἡποη Οοά μεϊῥοὰ ἐδε 1,συΐε5]. ὙὨῈ ΟἈτομίοϊεσ ρου 
ἱπίσοάυςεβ ἴῃς ἀϊνίπα ἀρΘΠΟΥ 85 ἴῃ σαυβε οἵ ἴῃς δυϑρίοϊουβ Ὀδρίῃ- 

πἰηρ οἵ [μεὶγ υπάεγιακίησ, 2 8. 885 “στ ἤεη ΠΕῪ [μαὶ Ὀᾶτε ἴμ 6 τῖκ 
διδὰ ροῃα 5ἷχ ρϑςε8."--- Τα! 160 σαογίβοεά ςευεη διμϊοοκς απὰ ξευο 
γαη15]. Ασοοτγάϊηρ ἴο 2 5. Θενὰ ἰ5 ἴῃ 5δουίῆςεῦ δηὰ ἴδε βδοτίθος 
8 ““ΔΏ ΟΧ δηά ἃ [4{Π|η0.᾿᾽ Κε. δηὰ Ζοε. πατιηοηΐβε {πε ρββαρεὲβ 

ΒΥ πιακίηρ (Πδπὶ τείεσ ἴο ἴπνο ἀἰβιϊηςὶ οοςδϑίοη5, 2 5. ἀθβοσ δίῃ [86 
βίδτί δπά τ (Ἀ. ἴδε σοποϊυβίοη οἵ ἴ[μ6 ᾿ουγημεγ. Βαϊ [πε βδοσιῆςεβ 
οὗ (δε σοποϊυβίοη ἃτὲ τηεθηιοπθα ἰπ τόι. Βᾶ. ροϊπίβ ουἱ μὲ [86 

8118} οδετίηρ οὗ 2 5. ἰ5 τεργεβεηϊεά 85 ᾿αν 8 δηὰ ἴῃς ἰᾶσρε οὔβ 

οἵ ΟΒγοηΐοϊεβ 88 ἐμαὶ οἵ ἴδε Κίηρ δηὰ ἢΪβ8 εἰάετβ. ΕῸσ βρεεϊδὶ 

880 ῆςε5 σοῃβἰβιίηρ οὗ ἴῃ βάπὴδ ὨΌΓΑΡΕΓΒ οὗ ἴπε δαπι6 δηῃΐπια]β οὕ. 

70. 42" Νὰ. 23"- ᾽ν, Αῖ5ο 2 (ἢ. 29.---27. ἩΥΜἹ α τοῦε οἵἉ δγ55:5]. 
Νοῖ οὐἱγ Πανίά θυὶϊ αἰϑο ἴῃς 1,ονϊϊε8 δῃὰ βίρεῖβ ἅτε γεργεβεηϊθά 
88 ψΕΔΙΩρ Ὀγοςαββίοηδὶ σοῦθ5 οὗ ψεἱΐε ᾿ἰποη.---ἀηπά μροπ Ῥαυϊά 
τῦας απ εὐδοά οἵ Ἰέπ6} ἴτοτα 2 8. 18 ρβεσῆδρϑ ἃ ρίοββι Ασοογάϊησ 
ἴο 2 5. Θανία ψογζε οἠἱγ δῃ δρβοΐ, νυ ἢ ννᾶ8 ἃ βςδῃηὶ βἰκίσί οσ Κὶϊξ, 
δηά (ἢ με νᾶ5 1180]6 ἴο ββαπχείυϊ ἐχροβυγε (ἘΒί. 11. οο]. 1306) 

4 8. ὅν. 1. Αορογαΐην ἴο [88 (Βγοηίςϊεσ, αν ἃ γθᾶγβ [86 ῥσίεϑιν 
τοῦθ. Τὰ ΟὨγοῃίοϊεσ οπλβ 411 σεΐεσεπος ἰο Πανὶ 5 ἀδποίησ 

βᾶνε πο ἀθηίδιγ ἰῃ ν. 3. ΤὨε βοδηάαὶ οἵ ἰῃε ἐχροόβυζε οἵ μἷβ ρεσ- 
800 5 ραβϑε ονὲγ ἰῃ βἰθῆςε.---28. 2 5. πηεηϊοηβ Πανὶ ἃ δἰοηρ σῖτα 

Ι5τ8εὶ δηὰ ἱπίσοάιιοεβ ΟἿΪΥ ομα πλιιϑῖςαὶ ἰπϑίγυπηεηὶ, (6 σκοἤαν 
οἵ δονη (σ΄. ν.") οσουττίηρ ἱπ ΓΟ Ϊο1658 οὨΪγ Βετθ. Οη [86 οἵμεσ 

ἰπβιγυμηοηίβ, [6 δἀαϊίίοι ἴο (ῃς ἰοχί οὗ 2 5., ο΄. νν..".5. ",-29. 
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1 ἰβ ἃ πιᾶτκ οὗ ἔπε ὑῃ5Κ|}] τὶ οἵ ἴμ6 ΟΒγοηίςϊεσ (μαἰ 115 βίῃ ρα 

γεῦϑε οἱ (ῃε ερίϑοάε οἱ Μίςμα] 5 ἰυάφστηθηϊ οὐ αν ββουϊὰ Ρ6 
Βεῖε ἱπισοάυςεὰ ψΏδη ἴἢε βἴογυ ἃ5 ἃ ψ8016 ψἱτἢ 15 τοβδοιίομ οα 
Ῥανία 15 οπιἰἰοὰ.---1. Ρεαοσε-οἤεγί" 651] ψετε Ἰαγρεὶγ βαίθη ὈΥ {μῈ 
ΜΟΙΒΠΙΡΡεσβ; ἤεηος ἱπάϊςαίδνε οἱ [εδϑίίηρ.--2ῶ. Ης ὀἰεσοοά 4) 
}εοῤ͵6]1. ὙΤΒε Κίηρ 88 ΜῈ}} 85 ἴῃς ῥτεϑί Ἄχεγοϊβεά ἰἢ]5 Τα ποιίοῃ; 

ο΄. ϑοϊομπηοηβ δ]εββδίηρ (1 Καὶ. 85) οπι τε ὈΥ ἴῃς ΟὨτομΐο]εσ 
(ὰ 6. γ: “).--3. 44 ῥογ ον] ἀποοτίδϊπ Ποῖ μεσ οὗ Η65}} οσ πὶης 

(. ἐ.). 

2δ. Ὁ550}}} 5βιγῖκε ουἱ π, ἃ ἀἰτορταργ, 90 Καυ., Κὶ.---ΟἽκ-2}] 2 5. 
613 Ὁ ὙΠ ὋΡ ΜΒΙΟΘΆ ἰ5 βυρεγῆσοιβ Βεγε, φῦ. ν. ".---ῶ7. 02 9)] εἰι μετ ἃ 
ἄεποπι. νεγὺ ἔγοτι ΒΑσαπι. νὉ215 ΤΠ. 32: οὐ ἔγοτη 529 ὙΪῊ Ἢ ἰηβοσίοά, 

ΒΌΒ. Βε. ἱπουρᾷὶ ΥἹ2 5)}Ὸ2 "29 ἃ σοττυρίοη οὗἉ 1} 592 “99 (48 
ἷῃ 2 5. 61) [Ὡτουφῇ 111ερ Ὁ}, ἀπὰ [15 ἐπλοπάδίίοῃ ἰ5 δοςερίεα ὉγΥ ΒΒ. 
(νυ. Υ12 Ρ. το). Μοτσε ᾿τκεὶγ ἴῃς σβδηρε τγᾶβ ἰηϊεπιϊοηδὶ, 85 ἴῃ ομηϊϑϑίοπ 

οὗ πνῦν 00 πψουϊὰ 5βἴον. ΤῊΘ βίδίειμεπι 8150 ἰμδὶ “ἴῃς 1,ενϊτε5 (δὲ 
Βαγε ἴῃς δῖ " ἀαποεά που]ὰ ἴμεῃ Ὅς ἱπαρργορτίδίε, γε ἃ ἀεβοσριίοα 
οὗ 1μεῖγ βδογεὰ νεβίυσεβ 158 ἃ Ὡδίιγαὶ ἰουςῃ οὗ (με ΟΒγοπίο]ετσ.----ἼΦΠ]. 
ΕΠιδοῖ τὰς τί. 15 ἰο 6 οὐ τε οὐ τεδὰ ΝΦῸΣ ἱπβίεδα οὗ ἘΝ ΦῸΠ, οί. ν. 3. 
--οὐ Ρ Ὁ 52] 5 ΔῺ Ἐχρ  δηδίοσυ ρὶοββ (Ζοε., Βῃ.) ὉΥ ἃ τεδάεσ ψγῇο υπάεγ- 

βίοοά ΝΦῸΠ ἴο τεΐεγ ἴο ἴῃς πη ὑρ οὗ ἴῃς νοΐσς ἴῃ βοὴν, οἵ. ν. 5 
(Καυ.).-29. .»] 2 5. 616 νην, ὙΒὲε Ἰδιίεν 15 β γι κίηρς ἴῃ ῥγο- Ἔχις 
᾿εταίαγε, τ. ΤΗ͂. 1358, Πᾶν. ὃ 58 ς, πα ͵5 Ῥτο Δ ΌΪΥ ἃ οοττυρίίοῃ. 

--κΏ}. Οπ τδς ρεγξεςι τ΄. Ὧτ. ΤῊ. 166.---ὑπιρον ἼΡ.0] ἰπβίεδά οὗ 
ἌΣ ΘΟΥ ΠΡῸ ἱπ 2 5., ἃ 5υϊπιίζυϊϊοη πιδὰς εἰΐμεῦ ἴο βυσρχεβῖ 8 τωοσγε 

αἰκηϊβεά πηονεπηθηΐ οὐ θοσδῦβα πλογα ἱπι6} ΠἰσῖὉ]6. 9 ΡῸ ἴ5 δὴ ἀπ. λεγ. 
δὰ ΠΡῸ ἃ δις λεγ.---ΧΥῚ. 1. οὐῦνηι. 2] 2 5. 611 ἔγην, ο΄. 13..- 
Αἴεν ὮΝ 2 5. [88 ἸΌ}0Ὸ2.---" ὯΝ ΓῊΌΡ 12} 0} 2 5. δ᾽ Ὁ ΓΥΡῚΡ ὉΡῪ 
ὈΝΟΟΦ..---ῶ. ΠΥ] Δ 5. 618. ῬΞ ΓΊΜΣΣ, οὐ, 13..-.-9. Τῆς ΟἈΒτοπίοϊεσ οοη- 
ἄξηβεβ ὈΝΎΦΥ Π)ῸΠ δὴ Ὀγτ 5) οὗ 1 5. 619 ἱπίο ὈΝΎΦ᾽ ΦῸΝ 529.-- 125] 
(ἰῃς ογάϊπαγυ ποζὰ ἔοσ ἰοδέ, 1. 85 1 5. δῖ τοῦ Ρσ. 65 76. 375) ὁ 5. γὺπ 
εἰβενμεγε ΟἿΪΥ ἰπ Ῥ οὗ ἃ 58ουῖβοΐδὶ σαἷκο, πυρὶ  γίης [μὲ ἴῃς ΡδορὶἊς 

τεροϊνεά οακε8 ςοηπεοίεἀ πὴ [86 ρῬεδος- οθεγίημ3.--- 5. μα58 ἴῃ Ἐἢ, 
ποῖ ὦ, (πε Ὠυπιεσαὶ, γπν, Ἵπν, τὴ ἐᾶο} μπι.-- -ΤῊς εχδοὶ τηοδηίης 

οὗ ὍοΦ ἀπ. ΔΕ. 5 πίθον; ἴῃς το πογηρβ ἰπ ἴῃς  γβ8. ναῦν (ἔοσ ἔ0}} 
αἰδθευβδίου ο΄. τ. Τ'.5., ΡΡ. 207 7). 

ΧΥΙ. 4 6. ΤΕΘΙ, ον 68 Δρροϊηίοά ἔοσ βοσνίοθ δοΐοσο ἴπ6 δσῖς. 
-Τεβ6 νοσϑα5 γε οὐ ρίῃα] Μ] ἢ τΠε ΟΠγοηίο]εγ ἢ [ἢ δ οπιϊβϑίοῃ 
οὗ (Π6 τνογάβ, αμάὰ Οδεά-εὔονε ἀπά .εῖεῖ, απά Αφαρῆ, ἴτοτα νυ. " 

(υ. 5.). ὙΠΕ δρροίπίβεϑβ δἰγεδαν τηεηιοηδὰ (15:} 5.) ψΈγα βεΐ 546 
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ΤΑΘΓΕΪν ἴον ἴΠ6 ρύτροβε οἵ ὑσίηρίης [Πὲ δὺῖ ἰῃ βίδίε ἴο 7ογυϑβδίθηι. 
ὙΤΠΕΥ Τοῃϑβίβιεὰ οὗ ἴἢγες οὨϊεῖ βίῃ ζοῦβ τί ἔννεῖνε οἵ {μεῖς Ὀγεϊῃσεῃ 

δῃὰ βενεη ὑγίεϑδίβι Ησσγε νὰ ᾶνε ΟὨΪΥ ομς οὨϊεῖ βίηρε τ [ἢ ϑενεη 

οἵ "5 Ὀτείβγεη δηὰ ἵνο ὑγίεβίβι ὙΠῸ σεᾶϑοι ἴοσ [815 τεἀυοιίοῃ ἴῃ 
186 ὨυμΏ ΕΓΒ ἰβ ἴο 6 βουρῃῖ ἰῃ γν."" 5, ὙΠῈ ΟΒγοηΐοϊεῦ ἱπουσας 
1ῃς ἰἀθεσηδοὶς νἱἢ [Π6 αἰᾶτ οἵ Ὀυγηί-οβετίη 5 δἱ Οἴρεοῃ αἱ [ἢΪ5 

{ἰπι6. ὙῊΣ οοοσαβίοῃ οἵ Ὀσίπρίηρ ὉΡ ἴῃς ἃὐῖκ ἴο 7εγυβαίθμι τγὰ8 50 
ἱπιρογίδηϊ ἃ5 ἰο ςδ]] οσ ἴῃ6 ῥαγίἰοἰραίίοῃ οἵ 411] [ῃς ῥγίεϑίβ δπὰά 

1νϊϊεβ. Βεη (815 μα Ὀδδῃ δοσοιιρ  ἰϑῃθά, {μεν ψεσε αἰνἀεὰ 

ἴογ βεσγνίος ἱπ θοίἢ ρΙδοθβ. Αβδρἢ δῃὰ βενεὴ οἵ 5 Ὀγείγεῃ ΜΈΓα 
ἀϑϑίρῃεα ἴἰο βεγνίςς θείοσε ἴῃ τὶς ἰἱπ 7εγυβαίεσα, ψ Ὡ1|6 Ηδετηδῃ 
δηά ]εάυϊμυη ἀπά [μὲ τοδὶ οὗ ἰῃοϑα πηθηιἰοποὰ ὈΥ πᾶπιὸ (ν. “) 

ΨΕΓε Δρροϊηίεἀ ἴο {πε ψουβδΐρ ἰῃ ἴῃς (Δ εγηδοῖε δἱ αἴρεοῦ. ΟἿΪΚ 
ὕνο ῥγίεδίβ Έσα δρροίηϊεα ἴοσ βϑοσγνίοαεϑ 85 ἰγυτηρείεγβ δεΐοσε (ΠῈ 
ἃκ. Ὑπὺβ [πε τεάυοιίομβ ἃγὲ ποὶ ἰῃ ἴΠε βαπῖῈ ὑγορογίίοη. γε 

ββου!ὰ ἐχρεοὶ Αϑαρὴ ἢ θυΐ ἕουτ οὗ Ηἷ5 Ὀγεΐδγεθ. ὙΠῈ ΠυμαθεΓ 
ὕνο ἴοσ (ῃ6 ῥγίεϑδίβ πᾶν πᾶνε δε βυρρεϑβίεα ὮὉΥ 15} οὐ Νὰ. 1ο!- 3, 

ψἘΠῸ ἃ ἰᾶγρα ΠυσΏ ΕΓ οἱ ῥχίεβίβ τγᾶ8 ἱπά ἰβρθηβαῦ]ς δἱ ἴῃς δἰἴδᾶγ οἵ 

Ὀυχαί-οβετίπρ. ϑίηπος ἰΒῈ βογνίος δείογε ἴῃς δῖ 8 σεργεβθηϊθά 

838 οὗ ἃ πιυβίςα! σμαγδοίοσ ἐπεγεϊγ, [Πῃ6 ἸΆΓΡΟΓ υταῈ. οἱ 5 ρεγβ 
ΔΡΡοίηϊεά ἰο (μαΐ 5εγνίςε 5 δοοουῃίεα ἴοτ, 4150 [88 πΌΠΡΕΣ βανεῃ 
ΤΩΔΥῪ ἢᾶνε ἱπῆπεηοεά (6 ΟὨΒτοηίο]εσ (ς. 155). 

4. Ὑῇε δάπιίηϊδιγαϊίοη οἵ {με 1,ονὶ65 5 πα οὗ ὑσᾶγεσ δηὰ 

ΒΟΠΡ 85 ἰβ πη ρ] 1εἀ Ὀγ [ἢ ἔο]]οννίη νοσγάβ, δοίδ 9 σορημσηιογαίς 
αμά ἰο ἱμπαπὰ απᾶ ἰο ῥγαΐδε Υαπιυοῖ ἐμς Οοά οἵ Ἰϑγαεὶ. ΤΉΕϑβε ἰπ- 
ἀϊςαὶς ἴἤγεα ἔοστιβ οὗ βεγνίοε, με ἢγβὶ ἃ ᾿ἰξυγρίοαὶ ῥσᾶγεῦ ἱ ἴῃς 
Ῥγεβεηίδίίοη οἵ ἐμαὶ ρατί οἵ {με πλβα]-οἴοσίησ ψ μϊοἢ ψγᾶ5 Ὀυγαῖ, 

ἦν 6.,), ἐπ|6 νιοριογίαὶ (σ΄. 1ν. 2." τ κὰ 6 (ὦ) Νὰ, ςῬ9 δηά 

ἐχρδηδίίοηβ οἵ (ῃς {168 οἱ 58. 38 ἀῃηὰ 70 ἐβρες. Βγίγρϑ, Ῥϑαΐηιδ, 

ἷ. Ιπῖτο. ὃ 39 (δ)); [86 βεσοῃὰ γεΐογβ ἴο με υ8ὲ οἵ Ῥϑβαϊπὶ)5 [ῃαί 
ῬΙΟΠΙΪΏΘΗΤΥ σοηΐεθ5 δηὰ ρῖνε {πᾶ ηΚ5 ἴο Οοά; δῃηά ἴμε (μἰγὰ ἴο 

ΡΓαΐβαβ ἴκε (ῃοβα οἵ {με Η4]16] 74 ἢ βοηρβ (Ζοε.). ὙΠῸ 1,ονϊῖε8 

ΜΕΙΕ ἀδϑίρτιεα (πε ἀυΐγ ““ἴο [ΠΔη}ς ἀῃά ἰο ῥγαῖβε Ὑδανε᾽" δἱ (Π8 

ἀαῖϊν Ὀυτηί-οἤετίηρσβ ἀπ δἱ 4}} Ὀυγηι-οἤεγίηρϑθ (23,9 “) οἱ ψὨΙΟΝ 
τῆς τηεβα]-οβεσγίηρ σοπϑιυϊεα ἃ ρατὶ (ΝῸ. 281: 5.), ἤδπος 81} ἴἤγεε 
οὗ {μ686 ᾿ἰτυγρίςαὶ ἔογπιβ ἃγε σοπηθοίεαὰ ἢ 16 Ὀυτηί-οβεγίηρ. 
δίπος ἴῃ6 ΟἸΠγοηΐοΪοΓ ταργεβεηῖβ (πδὶ πὸ σερυϊασ ϑδοτίῆοεβ ΜΈΓῈ 
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πηδάς ἴῃ 7εγυβαίετῃ δἱ [15 {ἰτης ((". 2155.), ἰἴ τᾶν Ὀε ἱπέεττεα (μδὶ 
18εθε 1ονιϊε5 εγε ἴο οοπάυοϊς (ῃς πγυϑίοαὶ ᾿ἰυτργ Ὀείοσε ἴῃς ἀτῖκ 
δὲ [86 βᾶτηδ (πε (μδὶ [πε οξεσίηρβ ψεσα θείηρ τηδάς οἡ (ἢ Αγ δἱ 

Οἴδεου νἱἢ σογτεβροπαϊηρ πυϑίςα] βεγνίοθ. Ὅς ἴννο ῥγίεβίβ 30 
(νυν. 2) ϑουηάεά (με ἔννο 5:ϊνεσ ἰγυπηρεὶβ 85 ἢ ῥὑγεβεηὶ δ (με Ὀυγηί- 

οἤετίηφβ (2 (. 295-22 Νὰ. τοῦ. "5. ..).--, ὕ7αζασί᾽ ε1] ἀοε8 ποὶ δρ- 

ῬΘΑΓ ἴῃ 155. ΕῸΓ Οσουττεῆς 68 οὗ (ἢς πδη6 οὕ. 125 (45) 231} ΕΖΓ. 85, 

4. γγκ}] ὦ Ἔ τυ.--δ, ὈΒ)5}] τεδὰ ᾿ΝΝΗΣῚ 85 150 ἱπ 1.518. 39 σι ν., 
80 Κὶ.---ὐκ} ἴῃ 195 πτο Βυΐϊ οἱ. 15,8. 

7. Δὴ ἰηἰεγεβείην βἰδιεπηεπί βμονίης [μδὶ Ῥ541π18 οὗ [βδῃ Κβρί νίης 
(Ποάμ Ῥϑαϊγηβ) ψετε δϑϑίρῃβα ἰο ἃ ραγίίου δ ς1455 οἱἨ βίῃρεβ 
(Βη.). 

8-8θ0. Α Ῥβαΐπι οὗ ἐπα κερί νη ν.--- ΤῊΪ5 8 ἃ σοτηρ  ἰδἰΐοι ἔγοτι 
γεσϑῈβ ἰουηά ἰῃ ἴῃς ῬΘΔΙΙοΥ, νν. 5.33 π|Ῥ5. τος}, γυ, 34:8 ὦ Ῥ5͵ οὔ, 

ΥΥ͂. δι: ὦ Ἐς, τού!- 47... ὙΤἘΕ νδγίδι 05 ἔγομι (Π6 ἰεχί οἵ [ῃς Ῥϑβδ]) 16 

ἅτε 5ἴχῃϊ. ὙὍῆε οτἱρίῃαὶ ρ]δςς οἵ (βεϑ8 νεῦϑεβ ννᾶ5 ἴῃ [με Ῥϑδίϊεγ, 

βίπος νν. 5:33 ἅγὲ οἰθαυϊν ἃ ἱγαρτηθπὶ οἵ Ρ58. τος. (ΤῊΪ5 18. ποὺ 

αηΐνεγβα! γ δατη 64, ΔΙ Πουγῃ ΗΖ. δῃὰ Κα. δΒεϊὰ ἴῃς οτὶ ίμαὶ 
Ῥίασε ἰο βᾶνε Ῥθεὴ ἱπ (.) Ἠδεηςε, 5ἷπος ν. δ σοσσεβροπαϊηρ ἴὸ 
Ῥ58, τού", ἰβ (με ἀοχοίορυ πιδυκίηρ (με οἱοβε οἵ [86 ἰουγίῃ θοοΚ 

οὗ (Βε Ῥαδίίεσ, ἰξ 15 ἃ ἔδὶγ δῃά βιὰ] ἰηέοσεηςς (Πδὶ [ῃ6 Ῥϑδὶίοσ δά 

δἰγεδὰγν θεθ διταηρθα ἰῃ ἔνε ὈοΟΚΒ5 δἱ {πε {πιὸ οὗ (ῃε ΟΒγοηίοϊεσ. 
Υεῖ ἴξ πᾶν θὲ {υγίμει βαϊὰ μὲ 1 (ῃς 5π|8}} ἔγαρτηθηΐ νν. "Ὁ 
εχί βίο ἱηάερεπάθην οἱ Ρ5. τοό (30 Ὁβευπο), δηὰ ἰξ ἴῃς ψῃοἱ]α 
βεοίίοῃ, νν. 1.53, 15 Δῃ ἰπϑουτίοι οἱ ἃ ἰαἴεγ ἀαδίε ἴδῃ {με ρεγίοα οὗ 

τὰς ΟΒτοηίοϊεσ (50 Βῃ.), (815 ἰπίεσεπος σδηηοί θὲ πιδάς. 

8-22.--Ρ5. τος, Ασοογάϊΐης ἰο Βτίρρϑβ, ἰῃε ἢγϑὶ ἔνε νεῦβεβ 
ΔΓῈ Δῃ ἰηἰγοάυοίογυ ρίοββ, τηδκίησ (με Ρ8. ἰπίο ἃ Π αἰϊεὶ.---8. 9. 
Ὑνο ἰοἰΓδτλεῖεσ βυπίμείίς σουρ]εῖϑ : 

Οἷυε ἐμαπὰς μπίο Υαλαυεῖν, εαἱ ῥόον πἶς παριε; 

Ῥνοοίαΐνι αποηρ ἐπα ῥεοῤίος μὲς ἀοίηρ5. 
δέ μπ|ο πῆρε, νιαΐε ηεμδὶς 70ν μὲν; 

Μηδὲ μον αἱ! μὲς τυομάγομς ἀφεάς. 

Τῆς εῦτεν ϑῆοννβ ἀϑϑοῆδηςε βεΐνεεη (ἢς ἢγϑὶ δηὰ (πἱγά, δηὰ (μ6 

βεοοηῃά δηὰ ἰουτῃ 1ἰπε5, ἴ[μ6ϑ8ὲ ἐπάϊηρ ἴῃ ἴῃς βουπμάβ δ δηά σ' τὸ - 
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βρεοίίνεϊυ. Εδοῇ σουρ]εῖ σοῃϑβἰ5.5 οἵ ἰἄσεε οἰδιιϑεβ, [ἢς ἢγϑὶ ἴννο βμοσί 
ςοτηροβίηρ οπε [ἴης, ἀηὰ (Πε (Ὠἱτὰ ἃ εἰγατηθίεσ δῃ 50 ἃ 1ἴπ6 Ὀγ ἰζ- 
561. Ιη ἴῃς ἄγβι σουρ]εί {με ἄγϑί οἰδιιβα ς 8115 Ὁροη (ἢ νογβ ΡΟΣ 
ἴο ΡΔΥ ἀϊνίπε Βοπουγβ, ἴμ6 βεσοῃά οἰδιιβα 15 ἃ βίγοη σεῦ σερειἴοῃ οἱ 

1815 ο8}}, δῃά (8ὲ [ῃἰτά σοτηταδη 8 ἢϊπὶ ἴο Ῥσγοοϊδίτι [86 ἀεθάβ οἵ 
διἰ8 Οοά διχοῃρ ἰῃ6 Ρβορ]εθβ; ἰῃ ἴῃς βεοοπά σουρ]εῖ ἴῃς τηονεσηθηΐ 

18 5: Π1}1Γ.---( αἱ! ρον ᾿ἶδ ΜαΜΙ6] τλΔῪ αἷϑο θῈ τεπάδγεα “ῥσγοοϊδί πὶ 
Β5 πᾶπλ6,᾽ ΜὮΙΟΒ ἰ5 ρσείεστε Ὁγ Βτίσρϑ, Ὀυΐ [πε ἔοστηοσ 15 βείίεῦ 
βυϊεα ἰο ἴῃε 5βίἰγυσίυγε οὗ (ῃς βίδηζα. ΤὨες βϑεσοπὰ Ἴσουρἰεὶ βμονν5 
ταὶ [815 οἰδυβα βίγεηρίμθηβ ἴΠ6 ῥσεσθαϊηρ σομητηδηα ἰπβίεδα οὗ 

δηίἰοἰραϊΐϊηρ ἴῃς [ο]ονίηρ.---Μακε τμιδὶς 7ογ πὲ]. Ὑ8ὲ νεῦρ 

ΑΘ) πᾶν εἰἴμοσ τηθδη ἴο δέμρ ἴο (2) Οοά, Ῥ5. 27. οι!" 1ο 45), 
4150 βεσγε δεοοσγάϊηρ ἴο ΒΏΒ., οἵ ἰξ πιᾶὰν θὲ υϑεὰ οἵ ρ]αγίηρ πιυπῖοαὶ 
ἰῃβιγυτηθηίβ, Ρ5. 33᾽ οἵ. 1445 (Ράγδ!]εὶ ἴο ΠῚ 23), 7153 οϑλ 147᾽ 

1495. ὙΠ6 Ράγα]] 6 ἰ5πὶ οἱ 8. 144 βυρρεβίβ ἴδ ἴῃς Ἰδ[[6Γ ταθδηΐην 
ΤΩΔΥ δᾶνα Ὀεθῃ ἱηἰεπάεὰ Ποῖα, 50 Βγίψρϑβ.--ἼΠεϑε ἵνο σουρίεῖβ 
816 θαϑβά ὑροῃ 15. 12 "", ΜΕΘ γεδα5 88 ἔο]ονν8: 

“Οἴνε [8δὴΚ8 υπίο Ὑδηνει, ο8}} ἀροῃ ἢ5 πᾶπις; 
Ῥτοοϊαίμι ἃιηοηρ [6 ΡΘΟρ 65 ἢ5 ἀοίῃρ5. 
Οοπηπηοπηογαὶα ἔοσ ᾿᾽5 ΠδπλῈ ἰβ ἐχαϊθα, 

Μακε υυυϑβὶς (21) υπίο ὙΔμνΕὮ ἴοσ μῈ μδίἢ 

ἄοῃε ἐχςα]επὶ ἰΠΐηρ5, 

[κεἰ 15 θεὲ Κπονπ ἰῃ 4}} (ἢς εδτίῃ.᾽ 

Τῆς δτβὶ ἵννο 1ἴπ65 Ψασα ἰάθη γεγραίίπι; (ἢ 488 ἴἤσθε ψγεσα σὸ- 

ἀυςεὰ ἴο {με 5ᾶπιε ἔοστῃ ἃ5 ἴῃς ἢγβὶ ἱγο. ὙῈΣς ννοσάβ “ἴῃ 411 (88 
εχ ̓ "---Ῥάγδ ]εὶ ἰο “διηοὴρ (ῃς Ρεορ]ε5᾽"--λδυ δᾶνὰ Ὀεθη ογί ρὶ- 
η8] ἱπ Ρ5., θυΐϊ ποῖ ἱπ ΟΒγοηίςϊε5.-- -10., Οἷον ἐπ μὲς κοὶν παριδ) 
ἦ.6., ἢΪθ5 πᾶπθ 85 βδοεά δἂηὰ βεραγαῖς ἔγοπι 4}} ἀεβ]εγηεηί.---Οὐ 

ἐμόν παὶ σεος Υαλμιυελ]. Βτῖρρϑ βυρϑεαἱε8 85 ογὶ σίπαὶ {πε ῥὲετ- 
8008] ρῥγοπουῃ, ἀΐρι, ἰηβιεδα οὗ ἴῃς αἰνίπε πᾶπλα ἴογ {86 βακε οἵ 

186 Δββϑοπδηςε.--11. ϑεεξς μὲς ζαες οομέμμα! ]}}] ἴα γοὺ τᾶν 
βαὶῃ Κπον]εάρε οὗ ᾿ἰβ σγεδίμεβϑϑ, εν ἃ5 ΏΘΩ στήθη βουρῃΐ (Βα 
ἴδοε οἵ δῇ δαγίη]ν Κίπρ, τ Κ. το ".---ο ββϑοῆδῃοα ἄρρβᾶγϑ ἴῃ 1815 

νεγβα, θαΐ ἰῃ 12 (Ποτὲ 15 8ῃ ΔρΡρδγθηι] ἰηϊθπίίοῃ δὶ γΓαβαπι ] δῆς οὗ 
βουμὰ (μὴ λ ε οἰμαι . . . τιοῤβείμαμ) ἴὰ ἴῃς τηϊάϑὶ οἵ (με 1ἴπ65 

ἰπηϑίεδα οἱ δἱ ἴῃς επάϑ3.---οηρημδηιογαίς } σεἸε γαίας ΌῪ τεσουῃίίηρ, 



ν 

δὸς 
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ἩΗἰἷΣ ωυοοπάγοις ἀεεᾶς υυμέοι κα μας ἀοηε} διὰ μὲς ριαγυεῖ5} ἐϑρες. 

186 ταΐγας]εβ οἱ ἴδε Εχοάυβ, ζ΄. 8. τος". ὙῊΪ5 5 ἄοης ἰῃ Ῥ58. 
1ος δηὰ τοό, Ὀαϊ πηοβὶ οὗ {μ656 ψοπάεσβ οἱ Ηδῦγενν Ὠἰἰϑίοσυ ἃγὲ 

ομλϊτἰεἀ Πετε.---18. ὙῊς ογίφίμαὶ ἰεχὶ οἱ 8. ρσγοῦδθὶν τεδὰ, “0ἴε 
βεεὰ οἵ ΑΡργδδαπι, Ηἷβ βεγνδηΐ, Ὑε βοῃβ οἵ Τδοοῦ, Ηἷ8 σμοβέῃ οὔθ᾽ 

(δο Βτίρρϑ), ψνῃϊο ἢ ἴῃ ΟΒγοηΐο!εβ μᾶ5 θεσοιηθ, γέ σϑϑά οἵ 1ςγαεὶ, 

"μὲς δεγυαη (Η]. ἴῃ (ὦ 5 ποὶ {|Κεὶγ οτ ίπα!), Υ6 δορς οἵ ]αοοῦ, ᾿ς 
οἤοσεμ ὁπόβ. Τῆς ΟὨγοηίςοῖεν οορίεὰ [ῃς Ῥγοποχηίηδὶ ϑυβχεβ ἔγοπι 
ἴδε ῥγεβεηΐ ἰεχὶ οὗ Ρ5., ψβεσα [ἢς δϑϑοῆδῃςα μὰ5 εξ ἀεβίγογθα 

ΒΥ 8 Ποργίϑι᾽8 πηϑυπἀεγβίδηάίησ, ὉῪ ψ Εἰοἢ ἰἢς ΡΪυταὶ λὲς οὐοϑον 
οηόΣ, ἴ.6.. ἴῃ 5018 οἱ 7400, Π85 Ὀδεῃ βυρβιϊυἱοα ἴον ἴῃς βίῃηρυϊασ 

μὲς ομοδοη οἤς, ἰ.6., 7δοοῦ σδῖμοσ ([Βδῃ Ἐδβαυ (Βιίρρϑ). 15γαοὶ ττὰ8 

ἀουθι 688 συθϑετυϊεὰ ἔον Αὐγαλανε, βἰπος ἰ᾿ πλδ Κ65 ἃ πλοσα οὈνίουϑβ, 

του [655 ροείίς, ραγδὶ]οὶ, τ. ν."".---14. Ητ, Υαἤιυοῖ,, ἐδ ομν Οοὔ; 
1π αἱ] ἐμ φαγίἢ αγε μὲς Ἱμάνιεη!ς } δῇ δϑϑεσίίοη οὗ {πε νου - τάς 
τυὶε οἱ δῆνεῃ.---1δ-22, ΤῊς Ῥϑα]πηῖβὶ {Πθη σεοδ}}5 [ῃς οονεπαηὶ 
ψ ΐοΒ. Ὑδῆν ἢ πιδᾶς τ] (6 (ἄγοα ῥδιγί δυο 5 ἰπ ἴυσῃ, εοὐδᾷ 

Αὐναμαη}) ΟἹ. 1ς, 17, 22.-.5, μὲς οαἱξ μπίο 15αας], τι. 265-65, το 
“)αςοῦ 70γ α 5ἰαίμί61, ἢ. 28:5-.. ἃηὰ 10 15γαεὶ 707 απ ευογί δὴ ρ 

εουεπαη!}, απ. 35-.2; δῃηα ἢονν τοὐδη ἐμ γ τὐεγε δ α 7ειυ ἐπ πμηι- 

δὲν (80 τεδὰ ἰηϑίοδά οἵ γε, νυ. ἰ.), τ. πα. 34", ἐς σε βεγεά πο τιαη [0 
ὐγομ {3.652}, 85 ἴῃ με τεϊαἰίοῃ οἵ Αργαδδπι ἰο (με Ο(απδδη ίε8, οἵ 
Ιβαᾶς ἴο [86 τπηεῃ οἵ σεγασ, οἵ ]αςοῦ ἴο 1 ρδῃ δηά ἴο ἔβαυ, σπάᾶ 

γεῤγουεά κἴγιρ5 707 ἐποὶγ δαλκο5], ῬΏΔΥΔΟΒ απ. 12:1, δηα ΑὈἱπλε θοΒ 
Οῃ. 205-". ὙἘ6 ρδίγ γο!β ἅγὲ τεργεβεηϊθα 85 δηοίηἰθὰ Κίηρϑ ΟὨΪΥ 
Βεγα δῃηά ἰῃ [Π6 Ῥᾶγα]]εὶ Ῥβ. [Ιῃ Οπ. 2ο" (Ε), Αργδαῆδπὶ ἰβ ἰεστηβὰ 
ἃ Ῥτόρμει.---28-88 -ρ-. οὔ" 350-9. 190 116. 106. τ τ ΤῊ 5(ΓΟῚ 

Ῥερὶπηΐηρ οἱ Ρ5. οὐ ἰ5 νεακεπεὰ ὈΥ οπλϊ την νν. 1" ν", βίηςε {86} 
816 ἱμδρρτορσίδίε μεσγε (Βε.). ἴῃ ἴμιεϑε νεῦβεβ δὴ ἃρρ6δ) ἰ5 γηδάϊε ἴο 

αἱ! ἐ᾿ι6 φεαγί (ν. 5), ἀηιἃ Ὑ δῆ ἝὮ 15 ργοοϊαἰ πηθα 45 ἴῃς οης εβςοϊεπίὶ 

Οοά νῆο δἰοῃε μ83 ἄοπε τυοπάγομς ἀδοάς αἀπιοηρ αἱ ῥεοῤίες (ν. "). 
Ηε ἰ5 σοηῃίγαϑβίθα ψ ἢ {μὲ ροάϑ οὗ οἴ εσ ρεορίθβ ῃϊοἢ ἅγε μηρ5 οὗ 

᾿ς ΟΡ δηά ἢᾶνε ἄοπε ποίμίηρ ἴογ [Πεῖσ νΟγβὨΙρΡΡ ΕΓΒ, οἵ. 15. 40" 5. 
445 5. 7ε. 2. Ἐ5, ττς.-Ὁ, ΨὮΠε γαληυεῖ νιαάς ἰδε πεσυεης (ν. "). 

ΑΙ] ρξορὶεβ ἄγε δατηοηϊβῃεά ἴο Ὀσίπρ οβεγίηρβ υπὶο Ὑδηνεῖ δηὰ 
ἴο νοσβῃὶρ ἰπι (νν. "5 3). ΑΙ] παίυτε 5}4}} τε)οῖςς, ἐὴς βεανδης 

δηᾷ 2}ε δογίΝ, ἐ᾿ι6 566 ΜἰΏ 4}} [18 Εἴς δηὰ ἐδ βεϊά ν τῈ 8}} [15 16, 
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δηὰ ἐ᾿6 ἰγεες οὕἹἉ ἰἦια 7ογεϑδί, ἴος ὙδΆν ἢ σονμοί ἰο ἡμᾶρε {μι ἐαγί}. 

ὙΠΕ σομοϊυβίοη οἱ ῥ8. οό, ν. 1354, 15 οὐγίτἰοα ἴῃ ΟὨτοηΐο 65, βίος 

τῆς Ῥ5. ἀοε8 ποῖ σοπε ἴο 8 επὰ ψἘ ν.".---94-806 -- Ρ5.1οὔ!- 4“. “᾿ς 
ὙΤΒε ἢγϑβὶ οἵ ἴμεϑε νεγϑεϑ 'β ἃ σουζτηοῃ [ἰ γρίοα] ρῆτγαϑα στ Ὡς ἢ 
Ῥβ5, τού, 1οῦ, 118, δῃὰ 146 Ὀερίῃ ἀπὰ σρᾶεβ 4150 ἃῃ δρργοργίδίβ 

εἰοβίηρ, Ρ5. 1185, ζ΄. αἰϑο 76. 33}: ΕΖγ. 3.}1 Μᾶς. 4".π-36. 454 
φαίμεν μα ἰορείμεν ανὦ ἀεἰῖνον μὲς ὕγοηι ἔα παϊοης]. Ιῃ Ῥ5. “δηά 

δαιμοῦ 5 ἔγοτπῃ ἴῃς πδίϊ 5 8 ἃ οἷβδσ γείεγεηςε ἰο {πε ἀἰβρογβίοη 

84 50 ἱπαρρτοργίαίε ἴἰο ἴδε {της οἵ αν ά. ̓Ὑπὲ τεσ βουρδὶ 
ἴο τεπῖονς (μἷ5 βἰρῃίβοδηςς οἱ [πε ρῆγαϑβϑε ὈΥ ἰμβεγίίηρ ἴμῈ σνοσάϑ, 
απ ἀεϊδυεν μ5.---  ετβὲ 86, [μ8 ἀοχοίοργ οἵ {με ἔουγῖ ΒΟΟΚ οἵ Ρ5., 
8 ποῖ υῃϑυϊίδ]ς Πεσα. 

12. γ}0}0] Ῥ8. τος' ν0.--18, ὑμκῦσυ »Ὁ] Ῥ5. τοφ6 ὉΠῸΩΝ Ρ»Ὺ..--Ιδ. 

γ121} Ῥ8. τοῦ "9 ΦδΒ, μνημονεύομεν ΠΔ5 στονη ουἱϊ οὗ ΛΝ» μνημονευων 

- 2. ΚΙ. ΔΗ͂. ρῥτείετβ ἴῃς τεδάϊηρ οἵ Ρβ8. Ὀυϊ {πε Ογοηΐοϊεσ τρδΥ 

Βανε Ἅοβδηροὰ ἴο ρΡ]. ἵπιν. ἱπίθπιοπδ!ν ἰο δοοοσὰ ἢ νν. " ". 19. 13. 
1.9 1 --16. γπχὉ] Ῥ5. τος' γγφῦ ΒΟ Βρο! Πρ αἰ5ὸ οσουγβ ἱπ 76. 
335 ΑἸ. 7" 15.-19.. Ὀ2Γ..521 5. 105}2 ὈΛΉ ΠΣ, ᾿ἰκοννῖβε τ Μ5., , Ἐ. 
ΤῊΐβ ἰβ τ1πε Βοιίογ ἰοχί.--τῶο. ΠΟ ΟΘΌῚ] 115 νϑδηϊπρ ἴῃ Ῥ5. τοβ!3---ῶ1. 
ΦυνὉ] Ῥ8. τος!Ἐ Ὀ.ν.---22. νΜ.2)2}] Ῥ8. 1ος!β "Ν2)51.--ῶ(8. ὍΝ Ὁκ] 58. 
οὐ" ονῦ.---24. γ0}22 ΓΝ] Ρ58. οὐδ πιἱμουΐϊ τιμ.--τῶδ. ΝΎ] 5 τυδητίπηρ ἰπ 

Ῥϑ. οὔι.--26. πη} ὦ κ. ὁ θεὸς ἡμῶν πα Ὁλτῦκ..---27. ᾿ὉΡΌ2 ΠΥτΠῚ] 5. 

οὔθ ἸΦ ΡΟΣ Γνρσν. ΥῚΠ ἰβ ἃ ἰαῖς νογὰ ἔγεαυδηΐ ἰπ Ασϑπι., εἰβεννῃεγε 

ἴῃ ΟΤ΄ οπἱγ Νέα. 81:5, ὙῊῺΣ νογὰ ίαζαςξδ τῶδῪ πᾶν ὕδεη ϑβυθϑιϊτυϊεὰ 
ἔοσ βαποίμαγγ Ὀδοδυδα πιογα ψεπογαὶ δηά Ὀεϊΐεγ διτηρς ἴΠ6 δροάς οἵ 

ἴδε δκ Ῥείογε (Ὡς Τεηρὶς τνᾶ8 Ὀυΐε (Ζοοε.).--29. ν)0Ὁ] ἱπβίεδα οἵ 
γργ πο, 5. οὐδ, θεσδυβε ἴῃς Τοτιρὶς ντᾶ8 ποὶ θαΐὶε.--- τῷ Γλτη2]. ὙΒῈ 

ταεδηΐηρ ἰα ἀὰ Ὁ. ἘΝ. ἐμ λοὶγ αγταγ (τααγρὶπ ἐπ ἐπε δεαιιῖγν οἵ ποϊέηε55), 

Ῥείζον ἐπ μοὶγν αμὲγε. Ῥεῖΐεβ βυρρεβίβ ἃ οοηῃδοιϊίοη μὴ ἴμ6 ΒΑγ]οηΐδη 

αὐᾶνωμ “ἴο ἴεδτ ᾽᾿ ἀπά ἰηπίεγργεῖβ νεπεγοίίονι δεΐοτε ἐπε βαπείμαγγ, [μου ρἢ 

1815 τεπάδσίηρ ἰ5 ἐχοϊυἀδὰ ἴῃ 2 (ἢ. 2οῖ, ψ Ὡς μα τερᾶγαὰβ 85 Ἴογγυρί 
(ΟΣ Ζ. 8, τρος, «οἱ. 127).---ν. 3396 ξοτγεβροηάβ ἴο 5. 9ό".".---80. ΤῊϊ5 

νεῖβα ἰβ οοιῃροβεὰ οἵ 5. οόϑη δά 10}. -γ) 00} Ῥ8. οὐ 1)05.---ϑ81. 
Οοιηροβεὰ οἵ Ῥ58. οὐ"! διὰ 19ὲ.---Ἴ2 Ν Ὁ] Ρ8. οὔθ ΥἹῸΝ.---Ξς. οὔ!θ 
Ὁ ἼΦῸΣ ὈῸΡ 1.0) τυδηϊτηρ ἰῃ (Ἡ.---832. (οτηροβεὰ οἱ 5. οὐ!" «μὰ 13. 

πιτση γὺ»}] Ῥ5. οὐ" νπσ 10}».--38. δῦ ὝΡ ὙΣ] 8. 9612 ἴδ. ὑ5 
ΣΟ Ἵν Ὑ.--- 2} Ρ8. ἘΞ ΜΔ}».--ϑ3δ. ΥἹῸΝ] πδηϊτίηρ ἱπ Ρ8. τοῦ".--- 
Ὁνϑν νὈκ] Ρβ. λον Πλλλ το ΣῪ] παποηρ ἴῃ Ρ5.---836. “ὈΝῪ] 8. 
τοῦη8 Ἴομ).--- νιν ου.}} Ῥ5. ποτ οῦπ, ὙΒυ5. ἴῃς ροεξὶς ἱεγτηϊπδίίοα 
οὗ Ρ5. τού ἰβ ἰυτηεά ἱπίο δὴ μιἰβίογίοδὶ βἰδίεπιεηῖ. Οα ὑπ τ΄. Οα5. 

δ ατϑς. 
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871-43. 1,ονϊῖεβ ἀρροϊῃἰδᾶ ἔογ βογνΐοβ.---α σοπιϊπυδίίοῃ οὗ 
νν....- 397. Α ὄτἔβυπιέ οἵ νν." ".--398. 4π4 Οδεά-ὁἄοηι απὰ μὲσα 
δγείδιγεη οἰχίγ-εἰρη απὦ Ηοϑα ἰ0 δὲ γαίε-ξεεῥεγ5]. Νε ταυβὶ εἰἴμεγ 
τεδά λὲς ἰῖὰ ᾧ, Ἐ (Βη.) οἵ ἔγδῆβροβε ασμά Ποσα ἴο ἃ ροβίτίοῃ Ὀὲ- 

ἴοτε αμὰ ἐμοὲν δγείδγεη, εἰς. (Καα., Κὶ.). ὙΠῈ ρῆγαϑε σπά ἱοδεά- 
εἄον»" ἐξα δον οΥ "εὐἀιμμῈ 1β ῬσΟΌΔΌΪΥ ἃ πιδγρῖπ δ] ρ] 055 Ἡ ΕΪΟΝ ταϑάα 
ἰϊ5 ψ  ἱπίο ῃς (εχὶ ἴῃ ἴῃ6 στοηρ ρἷάοαθ. Τλε ροββαίοῦ δηαΐηρ 

Οδεά-εάοπι τεργεβεηιθα 88 ἃ βίῃ ϑεσ ἰῃ 155: 165 ρῖνεβ Ἀΐτὴ ἃ ρ]866 ἰῃ 
[δε ἔδγαῖγ οἱ ᾿Τεἀυΐμυη, [μ6 βίμρεσ (8εε θεῖον οἱ ν. 3). [πὶ 26" ἴῃς 
δαῖε-Κοερεσβ οἱ με δι ν οἱ ΟΡεά-εἄοπι μυμῦ Σ 5ἰχίγ-πνο.-- 

Οη Ηοβᾶ (ο΄. 26'..---399. ΤῊυ5 δοοογάϊπρ ἴο ἴῃς ΟΒγοηίοϊεσ (Παγε 
ΨΈΓΕ ἔνο βδηοίυδυθβ, ἴῃς ἀτῖκ Ὀσγουρῃῖ ἴο 7εγυβαίθπιὶ σοηϑε ἢν 

οη6 δπά δε ἱδθεγηδοῖὶε τ [15 οἴ μεσ ἑυγηΐαγε δὲ ΟἹ Ρθοη σοηϑίῖ- 

ταῖϊηρ [6 οἵδε (21,5 2 (Β. 13.-). Αἴ 1815 Ἰαϊίες Ζαάοϊκ απὰ μὲς 
δγείδιγεις ταϊηἰβίεγεα.---Οἱ ἐς ἀήρ ῥίασος ευλιίοῖ; τας αἱ Οἰδε' οη ζ΄. 
1 Κ. 3:..--Ξ40. Οἡ [δε σοηίίηυ4] οβξετίηρ5 ο΄. ΕΧ. 205" ΝῸ. 285. ..- 
Απά ἰο ἀο αἱ ἐπα! ἐς ιυνήδίεη,, οἰο.} ὁ.6., ἐνετγιἰηρσ πο 88 [πὰ 

Ῥτίεβίβ᾽ ἀπ ἴο ἀο ἴῃ ἴπε βαποίιδιγ.-- -41. ἩΜΝ ἐδι6η:} ἐ.6., νι 
Ζϑάοκ δηὰ ἷβ Ῥγείβγεη δὲ Οἴδεοη ψεσγὰ ρἰδοθὰ {με ὑτὸ συ] 5 οἱ 
5'ρεΓ5 σεργεβεηϊεὰ Ὁγ ἥεριαη διὰ 7εάμίλμη, 16 (Π6 συ]ὰ οἵ 

ΑΒΔΡᾺ (ν. 3) πιϊηϊβίεγεα θεΐοσε [με δύκ δἱ 76γυβαίθμι.---ηπά δα 
γεσὶ οἵ 4΄:6 οἰο56} τεΐεγβ ἴο 811 (ῃς βίῃρεγβθ σβοβεη δ [ῃϊ5 {{Ππ|6.-- 

ἩΡο τὐεγὸ ἀφοϊρπαίοά ὃγ παρε] ἰ.ε., ἰῇοβε 80 ἀεϑιίρῃαίθα ἰῃ 1ς!" 
ΨΠ0 αἰά ποῖ βεγνε ἰῃ 7εγυβαίετῃ (ν. ").--42. Αηπὰ ἐμ ῥοςδεσσίοη οἵ 

ἐπόρε ἰὐεγε ἐγμηεῥεῖς απὰ σγηιδαὶς 707 νιμδίοίαης απὰ οἰ εγ ἐποίγω- 

»εσπς μδεὰ ἐπ δασγεά Σοη 6 Ὁ] 1ἴϊ. απὰ ἐπσιγωριοηὶς οἵἨ ἐμὲ δοηρ οΥΓ Οοά. 
ΜῈ ὁοης οΥ Οοά, ζ΄. τοπρ οΓ Ὑαλιυεῖ, Ῥϑ. 137 2 ΓΒ. 295.-- ἰῴΚ( πά 

“πε σοης οἵ οἀμέδμ αἱ 6 γαίε] ἰ5α ἀυθίουβΒ. (ΟἨἩγομίςεβ ἀοεἊβ ποῖ 
Κπον οἵ ΔΩΥ 80ῃ5 οἱ ΪΤεάἀυϊυη ηοῸ ψεσγε ραίθ- Κεαρεγβ Ἔχοερίὶ 

“ΟΡεά-εἄοπι [ἢ βοὴ οἵ 7εἀυίπυη,᾽᾽ ν. 35, ἃ ἰδίε ρίοββ Ῥοββί Ὁ] 
ἀερεπάεης ὕροὰ ἰμ6 5ἰδίειηεπὶ μεσγθ. ϑοπὶα ΨΟσβ ΠιΔΥ δᾶνε 
[4116ῃ ἔτοπι (δε ἰεχὲ θείψεει 7εδιμμη ἀπὰ αἱ ἐδ γαίε.---48, ΤΑΚΕΘΩ 
ἴτοτα 2 8. 6:5". Ξ.. δηὰ (ἢ. 15 ἃ ςοπίἰπυδίϊοη οὗ ν. ". 

87. νπνὸν ησμῦ] 5 πιὰ ἀΐγεςὶ οδ͵οςῖ, Οεβ8. ὃ σα7ρ.ττθν} ν᾽ Ἃ2 9] 
ζ΄. Ἐχ. 5:2 τός εἰ αἱ.---3Ξ.8. 1,509} 8. τ ΓΕΙΎ ἃ ΟΡ Ἶβι 5 νατίδεῖοη οὗ 
ἩΠΥΝ.--89. ρΥὰς ΓΚ] οὐ]. οἵἨ 321}}) οὗ ν. 37..--42. ὉΠῸ;.1] ΒΏΒ. Ὁ» 8. Ὁ. 
πΟΥΝ 1055] παπης ἰπ ὦ δηὰ ἴο ὃς οὐ τε 45 ἃ ἀϊίοσταΡ 
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ἔτοτῃ ν. " (Κδυ., Βη., Κὶ.). Βς. μοίἀΐπρ (δαὶ "κα Ὃν Ὁ πεζὰ ἐαυΐνα- 
ἰεῶϊ ἴο ἴῃ ΓΥΣ5Υ Ὁ.92) οὗ ν. δ τεδιτδησθὰ νν. “1 ἐ- ϑοιηθενδὲ δέϊες [Ὡς 
οτγάεν οὗ ν. " σεδάϊης : 32 πυνῦ ΠΥ ΓΊΌΦΣ Ἰ2Ρ) ἼὝΦΝ ὈΥΎΓΩΣ ἽΜΘΥ 
Ὁ» Ὁ ΦῸ ὈΟΖΌΥ ΓΊΣΥΠ ΠΟΥ ἸΌΝ ὈΌΝΣ ὙΦ 5052 γἱοσ οῦψ".--43. 
20. 2 5. ὅν. 

ΧΥΤΙ. ΤΈο ῥγοπιίβο ἴο αν ἰῃ νἱοῦν οὗ 8'β ρυγροβα ἴο Ὀυ14 
ἃ ἴδῃλρ]6 ἔοσ ὙδΕνΘΏὮ.--- ΤΆΚεη τ} 5! ρμῖ γα δι] οἢ5 ἔγοηι 2 8. 7. 
Ασοογαϊπρ ἴο Ὠϊ. 1215 “- ὉΠῚ οἱἨ ᾿όσβαρ ββουϊὰ Ὀεσοπια ἰδ 

δίϊεγ ἴῃς Ι5γϑθ 68 δὰ ραβϑθὰ ονὲσ Τογάδη δηὰ σε Ὑαῦν ει 
μά ρίνεῃ ἴμεπὶ “τεβὶ᾽ ἴτγοτι 411 {Πεῖγ επόγαϊεβ σουπᾶ δϑουΐ, δηὰ 
Βδά Ἑσβοβεῃ ἃ ρίδος ““ἴο οᾶ58 ἢΐ5 πᾶπιδ ἴο ἀνγε}] {Πετγε ̓ (ἐ.6., θη 
[δὲ ΤεμρΙς ββουϊὰ πᾶνε θεεῃ 011). ΤὨΪ5 “τεβι᾽᾽ σᾶπια ἴῃ 
σι αν δηά ϑοϊομλο, ο΄. 2 5. γ... 1 Καὶ. σι ὦ (γε. σι. 

οἵ 15γ. ῬΡ. τ },, ἢ.). Τῇ 18ὲ παιταίϊνε ἰῃ 2 5. 7 ἰ8 88 ἰδίβ ἃ58 
τῃε ΕΧΙε (50 51. (ορι.) ἴῃ τσ οεσ ρσγοῦ δον Κηον οἵ [818 Ὠευΐετ- 

οπομηῖὶς ργονίβίομ δηὰ βουρῃς ἴο ϑῆονν ΨὮΥ (Ϊ5 υῃὶὙ οἱ ψοσβῃῖρ 
ψγᾺ5 ποῖ υϑῃεγεὰ ἰῃ Ὀγ αν ἃ [πγουρῇ ἴδε εγεοζίοῃ οἵ ἴῃς Τετρὶς 

βοὴ Ὑδῆνεἢ πὰ ρίνεη ᾿ΐπὶ σεϑὲ ἔσγομλ 411 δἰβ οποπγΐεβ τουπὰ 

δου" (ν. "). Τὸ ἴδι ΟΒτγοηίοϊον, Πανὶ ά, (Πε πιδῃ οἱ Ὀ]οοά, ἰπ πο 

τῦῖβε ἢ] 6]1οἀ [Π15 σοπαϊ οι (οἷ τ ΟᾺ. 225 “), ἤεπος ἢς οὔ εὰ 

τοῦ 2 8. 7; (ες ψογάβ “Ὑδηνεῆ πδὰ ρίνεη Ὠἰπὶ σγεβῖ, εἰς." δηὰ 

βι βετυϊοα 1 τὴ σμδάμε αἱ! ἐδΐηδ ἐπορεΐδς (ν. 15) ἴου κ1 ψ1}} σαυϑα 
δες ἰο τεϑί ἔγομι 81} (μῖη6 βπεηγίεβ᾽" (2 5. γ}). 

1-16δ. Ναϊμαι᾽ 8 πλεδβαροίο αν ά.---1. 2. Πλμοη Παυϊὰ ἀτυεὶ! ἐπ 
μὲς Βομ56}] ρσοῦδοὶν ἰμῈ οπα Ὀυ]Ὲ ἡ {πε δἰά οὗ ([ἢε Κίηρ οἵ Ὑγτε, 
141. 5. 5" .π-πΝαίμπαη, μὰ ῥγοῤ᾿οι} (νν. " 5... δῃηὰ Ῥδγα}]6}5 ἱπ 
2 5. 7, 2 5. 12} Ὁ 6 {{π165 ἰῃ 2 5. 12,1 Κ. 15 ΕἼ τὸ {Ππ168 ἰῃ τ Κι Σ, 

2 ΓΒ. 29" Κ5. στ" (16) Β5. 47'; ἰῃ ἴῃε ρῆγαϑβε “"δοίβ οἵ Ναίμδη (86 
Ῥγορδει" α ΓΒ. 29"» 2 (Ἐ. 9"; δηα ἰγεαιεηὶ 45 ἃ ρεζβοῃδὶ Ὡδπιδ 
εἰβθγῃεγε) νγ)85 (6 6 }1-Κηόονσῃ σουτί ρτορδοῖ ἀυγίηρ Πανὶ τεῖρτι 

δηἀ οπε οἵ [ἢδ βΌΡΡρογίεγβ οἱ ϑοϊοπίοῃ δὲ ἢΐ8 δοοεϑββίοῃ, ἱ Κὶ. 1.-- 
1.0, 1 ἀιυοεῖϊ! ἐπ α βοιδε οἵ σεάαν απά [16 αγὰ οἵ [δ:6 σσυνοπαηέ οΥ Υ αλιυεῖ, 
ἐς ρον σμγίαΐη5)]. ὙὨδ οοπίγαβϑὶ θείνψεεη Πᾶν! 45 γερὰ] ραϊδος 
Δῃ4 {Π6 ὨυτΩ ]ε τεϑιϊηρ- ᾽αςοα οἵ [88 ἀγκ νγὰβ5 βιυιβηςίεηί ἴο ἱπαϊςαῖα 

Ὠἷβ ἱπίεπίίοῃ ἰο ἢἰ5 γε! ίουβ δάνίβεσ, τ ῃο ἱπηπηθα δίεὶγ τεβροπαθά, 
ο αἱ! ἐμαὶ ἐς ἔπ 1} ὺ) μξαγί, 70γ Οοά ἐς οὗ δι66.----,, ΝαΙΒδη 5 

Βτβί ἱταργεββίοη (μαὶ αοὰ πουὰ ἔανουν Πανὶ 5 υπάοτίακίηρ γ85 ἃ 
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τα βἐδίκεη οῃς.---"! σαι ἰ0 ῥα55 6 Ξαηι6 πέρ, ἐμαὶ ἐδ6 τπυογὰ οΥ Οοὰ 

εαπξ ἰο ΝΝαίμα) ἀουθι1655 ἰῃ 8 ἄγθδῃι.--4. Το «παὶ! ποῖ δεϊὰ 
»ι6 α (τ. ἐμ6, ν. 1.) βομδε ἰο ἀιυεὶ! ἐγ} 15 Ἐχργεβϑϑὰ ἰῃ 2 8. ἰῃ ἴδε ἔοστῃ 
οἱ ἃ αυεβίίοῃ εαυΐϊναϊεηί ἰο ἃ περαίϊνε.---ὅ. ΕῸΡ 1 κανε ποὲ ἀτυεῖ! 
ἐπ α πομδο ὕγοηι ἐδια ὅαγ 1 ὄγομρῖ τ 1σγαεὶ, ἐ.6., ἔτοτα Ἐξγρὶ (50 
2 5.), μηο ἐμὲς ὅαγ, μὲ πανε τυαϊκεά ἐπ α ἰεπὶ απὰ ἐπ α ἑαδεγπαοὶ εἘ]. 

ΤῊ5 βἰδίεπιεηΐ τυᾶ5 ποῖ ΠΠΈ6γαΠ]ν ἴσας, βίηος {86 Ξδποίσδγυ δἱ ΘΒ ]ῸΒ 
866 18 ἴ0 ἢᾶνε Ὀξεῃ ἃ βχεὰ βίγιςίυγε (5ε6 τ. ἰη 28. ΙΝ. Ρ. ςοο 8, 

αἰ5ο ΕΒὶ. ΤΙΝ. «ςο]. 492ς, ὃ 2).---[-14. Ἡ. Ρ. ϑιν ἢ δπάϑ ἰγᾶοεβ οὗ 
τἈγ(Βηλῖςδ] βἰσυσίυγα ἰῇ ἰΠἷ8. ογϑοῖθ, θὰΐ οὶ πίϊμουΐ εχίθηϑίνα 

εππεηἀδίίοη (566 (ον. ἐπ ἰοοο).---Ἴξς 1 Ιοοκ “δδε ὕγονε “6 ῥασίμγε, 
7 οι 7οἰοιυΐης ἐδ σἤδε}} 858 παιταϊεὰ ἰῃπ 1 85. τό: α.. Ετοχῃ [15 

ΒΌΠΑΡΙς οτίρία Ὑδανει μδὰ πιδάς Πανὶ ὰ ἃ ρχίποε ονεῦ [βγϑεὶ δῃὰ 
Ῥτοσχαϊϑϑὰ ἴο γσαδῖζς 15 ἔδπι {πὸ (μδὶ οὗ με στεαὶ πγεὴ οἵ ἴῃς δαγίῃ. 
11 5 ἱπυρ δὰ μαὲ Ταν! 5 Βοποὺγ 18 στοαὶ ἐπουρῃ σπίϊμουΐ ἴῃς 
δαάεά οτεαϊί οἱ Ὀυϊάϊηρς (ες ΤεΙρΙο.---ϑ. Απά 1 τυὴδ! αῤῥοὶπὲ α 
ῥίαοε [0γΥ τὴν ῥεοῤὶς 1σγαεὶ απὰ τὴ ῥίαπε ἐμθη}} ἴ.6., [6 εβι4}}15}- 
τηβῃΐ οὗ [Πε Ρρβορῖε ἰῃ (ῃς ὑγοηγϑοα ἰδηὰ ἰῃ βαίείγυ ἔγοτι {μεὶγ ἐπεηχίθ5 
88 ποῖ γαῖ δοσοῃῃρ ἰϑμοά, Βδηος (δε ἐἴτας ἔοσ (ῃς Ὀυϊαΐηρ οἵ (Βα 
Τεῦιρὶε 85 βεὶ ἔοσί ἰῃ Ὁ. 12:9 “- Βδά ποῖ γεῖ σοπε (υ. 5.).--10. 
ἩΨΩ͂Ι διά τπδε α κομ56} ςεγιαἰηνΥ πηδδη8 ἃ ἀγτιδϑὶν δηὰ ποῖ ἃ υυϊ]ἀ- 
ἰης.--11. Τῆοι, νμιϑέ ρὸ ἰο δὲ οὐδε ἐμ} 7αἱ}675]. 2. 5. “ἴδου 58]: 
βϑίδερ ἢ (ἢν ἔδίμογβ᾽" 15 ἴῃθ πλοσα αϑ08] ρῆγαβε (ς΄. απ. 475 (1) 
Πι.31:91 Κ. 21911.2 (Ὦ. 265, εἰς.), ψ Ἐς {Ππαΐ οὗ ΟὨγοηΐς]ε5 Β45 πῸ 
ἐχδςῖ ρδγδ]]εὶϊ, γεῖ σ΄. τ Κ. 2" ἢ. 15, ΤΈΣ τηοίϊνε ἔοσ (ῃε οἤδηρε 
ἴῃ ΟὨΒτγοηίο εβ ἰ5 αἰ ῆςυϊ ἴο ἀείογιηίπα. Βοεδίίομεῦ (Αεἠγεμθ56) 
1πουφῆι (ῃς ἐχργεββίοη ἐ0 ρὸ 838 τῆοσγε ἱπἀειεγηγπαῖς δπὰ {μαι ἰΐ 
ψ88 ἱηἰγτοάυσοα ὈΥ οἠς δεἰϊονίης ἰῃ (με σοπίπυδίίοη οἵ Πανὶ 8 

1ξ6.---12. Αὄὔἀἴγεςὶ τείοσεπος ἰο ἴπμ6 ΤερΙς ἴο θῈ ὈυΝῈ ΌΥ Θοϊοπιοι, 
αἰ ΒΙΟΝ ἰδ σουρ!εὰ ἰΠ6 ἔυπάδπηεηίαὶ Μεβϑίδηϊς ργοῃιῖβα. 

ἴῃ 2 5. (Π6 νεῖϑα ΠΊΔῪ Ὀὲ ἃ ρίοβϑ (50 5π1.).---8, Τῆς [ογεδοάϊησ 
οἵ ἱπίψφυϊίιγ τί [18 ρυιμπίϑῃπηεηὶ σοηίαἰηεα ἰπ 2 5. 7} 5 οὔ θα 
ενϊάεμγ ἴο ἀνοϊὰ ἃ βοζῆῦγε ἱμβουσῃῖ. “.80 5εηϑβί(ἷνα ἰ5 [ῃς Ὁβγοῃ- 

ἴοϊεσ ἴοσ ἴδε βοπουγ οἵ Πανὶὰ δηὰ ᾿ἷ5 ἤουβε [Εδὶ ἢς οδηποὶ Ἔνθ 

ἐμάυτε ἴῃ (Π6 του οἱ Ὑδην ἢ ἃ σείεγεμος ἴο 115 ἔδυ ι5᾽ (ΚΙ.). 
--Α451 ἰοοῖ ὦ ὕγονε κῆρι ἐπα! τυας δεΐογε ἰμ66] .ε., ἔτοτα 58], γγῇο ἰ8 

ταοπίοημθα ὈΥ δπηα ἰπ 2 5. (νυ. ἐ.).--14. Βμέ 1 τοῦ! τομΐς πέρι ἐπ 
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21.) ἤομδε ἀπά τη τ) κἰπράορι 7ζογενεν) 2 5. “ΤῊΥ Βουβε δηὰ [Ὦγ 

ἰκἰηφάοπι 584}} θὲ πιδᾶάς 5υγε ἔόγενεσ Ὀεΐοσε {μ 66. ὙὍῆε οἤδηρα οἵ 
ΟΒτγοηίςϊεβ (2 8. 865 (ῃς τῆογε οὔ ρὶῖμδὶ ἰεχὶ) 5 ἀυ ἰο 1Π6 ροϊπὶ οὗ 

σίενν οὗ (με Ο(Πγοηίοϊοσ, το τεχαγάβ (6 Κίηράομμ ἃ5 ἃ ἱῃεοογδου, 

ζ΄. “ὍΡοι ἰδὲ (ἤγοηε οἵ (Βε Κίπράοιῃ οὗ Ὑδαννε ἢ" 285, “ἸὨΐης ἰ5 (8Ὲ 

Κηφάοπι, Ο Ὑδαν ἢ 29", “Ροη ἰδὲ ἰἤγοης οὗ Ὑδῆνν ἢ" 295. 

ΜῈ δοιδε τυυβὶ θὲ ἴδ Κϑὴ ρδγδὶ]εὶ ἰο »} ἀέηράοηι, [5 τεξεττίηρ ἰο 
(δε Ρεορὶε οἵ Ι5γδϑεὶ. 

1. ΓΙ. μα5 ἼΦν9, Ὅν ὑνίος, ΠΣ δηα ΠΥ ΓΤ ΠῚ ΤΥ ἸΥΝ ἩΠΟΓΟ 

Δ 85. γ'. " πᾶνε 12» ἼΡΟΣ ν ΜῈ ΠΜῚν ΠΡῸΣ ἼΣ 2Φὺ πον ππ. ὙΒῈ 
ΟἸΒτοηίοϊεγ ΟΥ̓ διὶβ ἰδϑὶ ρῶγαβθε π85 κίνεῃ ἃ οἰεᾶγεγ ἀεβογίριίοη οἵ ἴδε 

Ῥοβιϊίοῃ οὗ ἴΠε δτὶς.---2Ν] Οἢ.-ἜΖι.-Να. [888 εἰβενβεγε ὉΝ, ἜἼχοερῖ 
Νε. τὸ (ΟΤ.., Ρρ. τς Δ, ἐοοῖ-ποίε).---2. (ἢ. 8ὰ8 αραὶπ Ὃνι ἴῃ 

18ε ρίαςε οὗ Ἴροτ, δῃὰ 888 οὔ οὰ 15 Ὀεΐίογε π;.---8. οὐπῦκη] 2 5. 
5 Ὥν,ττ]Γ] 6 μ58.,ὄ Ὁ Ὁ μῦϑπ, ψ ΒΊΟΝ ἰβ ποῖ οτίαῖπαὶ, οὐ. 4 5.--4. 
ΥΩ Ὃνν ὉΝ] 2 5. 75 ὋΥ Ὁκ ΣΡ ὉΝ ΠΣ ΦΟ ΓΛ Ὁ 22 ΠΝ κἡ] ὁ 8. 
ΣΟ ΓΣ Ὁ 225 πγνπ)ὶ ΤὩς ἰδίΐεγ ἰ5 ἀπάουδίοα!ν τῃς τότε οτὶζ- 

μπαὶ βἰδίδειηθηῖ. Γ2Π 5. οἰ μὸῦ ἀεβηϊε ἢ τς ἰάεα, ἐδα λόοιϑε πο Β 

2.81} Ὀς Ὀυΐ!, ποῖ ὈῪ (πες, Ὀὰὲΐ ΌΥ ΤΔῪ 8οη (Βῃ.), ογ (Ἂεβ. ὃ τδόᾳ, 
ΟὨΪγ ἀεβπίϊε ἱμπ τς Ὑυτιϊεγ᾽ 8 στηϊπὰ δηὰ ἴο Ῥ6 στεπάεγοά ἱπάεβηϊε ἴῃ 
οὖ ἰάϊοτ.---δ. Ὀκ δὴ ΓΚ ΟΡ ἼΦ ὈΝΠ 10] 4 3. 75 32 ΓΜ πῦρ ἢ ὈΡῸὉ 
ὈΣ ΣΟ ὈΜΎΦ᾽.--οΊ»ΦΌΟΥ ὅπ μι ὈΠΚῸ ΠΝ] 2 5. Ἰ2ΦῸΞΥ ὉΓΝ2 ἼΣΠΓΟ ΓΛΠΝῚ, 
ΤΒΙΒ Ἰαϊῖεσ 18 ὑγοῦδυ ἴῃς ἔσγυὰε ἱεχὶ. (Βε., Κδι., Κὶ., Βη.). Βυ. 

(5ΒΟΤ.) αἴϊες ΚΙο. τεδάβ Ἰ5ΦῸ ὃμ ἸΦ 9 Ὁπνκ ὃκ ὉΠΝῸ ἼΝΠΣΟ ΠλπΝῚ, 
“ὝΤΒυ5 οΟὨΪγ,᾽" 58γ8 Βυ., “ἀοε5 ἴῃς ὨδΟσβΘΑΤΥ 86 η86 οὗ 586} ὑπάεῦ 
βίτδηρε τοοῖβ πὰ ὑσορεῦ Ἴχργεβϑίοῃ ψΒεγεαϑ ΔῈ (ἴῃ 2 5.) Ἔχρσεββϑεβ ἃ 
νδπάεγίηρς δρουΐ ἱπ ἀπά τἱῖἢ ἃ 5Βεῖῖεγ δεϊοησίηρ ἴο ἰξ φοττεβροπμάϊης 

ἴο {με Ἰαίετ Βοιίοῃ οὗ ψῸ ὅπν ἰπ Ρ." Βυΐ οπὲ πψουἹὰ εχρεοὶ τι ῖβ 
Ἰδαῖον Βειίοῃ ἴο θὲ ββονῃ ΕΥ̓͂ ἴδε ἰεχὶ οὗ (Ἐ. σαίβες (ἤδη 5. (Βῃ.).--. 
Αἰἴΐζεῦ 5225 2 5. 77 885 .)3.--- 20 5] ἴδε ἰτὰς ἰεχί. 2 5. 22 Φ, ἃ οἶδα 
«886 οὗ φοργίϑβι᾽ 8 ςοηζυβίοη οὗὨ ἸείτεΓ8.--- "Ὁ»] ἃ 5. Ὁ ὑμΦν γκ.--ὶ 10 
ΝΙΝ] 2 5. 7) ὝΠΚΌ βυρροτίεά ὈΥ Ῥ5. η87---Βείοτε νὴ 2 5. δδ8 

ὑρν ἢ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΤΥ τερειἰοπ δηὰ ρετμδρβ ποῖ ογίφίηδ].---8. γυΣΝῚ] ἃ 
5. γ" πρν-- .-ο 5. 88 ὉΥῺ δέτεγ ψι, Ο ἴῃ 2 5. αβτεεβ πὶ ΟἩ. ἴῃ 
ἐϊ5. οπηϊβϑίοη, βεπος (ἢ. μα8 ἴδε ἰγὺς ἰεχὶ (ε. 7.5., Ὁτ., Βα., 5π|.). 
--ϑ. Α5 ἴῃ ν. 1 [ἴῃς ῥτγεροβί οι τυ ὮΡ ἰβ τερεδίεαὰ Βεΐογτε ὅν ἴῃ 
ἃ 5. γ35.-τολρ 2] 2 5. γπυρῦ. Βη. τπΐπκβ τπ6 ἰεχὶ οὗ (Ὰ. ἰ5. οτἰρίπαὶ, 
Βαϊ τπὲ υϑς οὗ πθ2 ἴῃ Ῥη. 75 βυρρεβῖβ (μδὶ 115 σεῦ νν858 βυρρίαπιϊης 
ἴῃς οἷον δηά πιοζὲ υβϑυδὶ "9. ὦ τοῦ ταπεινῶσαι τερτοάυςεϑ ἴῃς ἴεχὶ 
οἱ 25. Ῥεῖδδρϑβ Ψᾷ οουλεβ ἔγοτι ἃ ἰδίς ἰγαηβογίθογ.---10, Ὁ" Ὧ5)] 2 5. 
7} ὅν ἸὯϑν, [πα ΒοΙῈ τεχίβ δέϊοτ (ὦ ἴῃ 2 5. 1 53ῃου]ὰ θὲ οπιίἰοὰ (Ὁ τ., 
Βυ., Βη., ΚΙ. 3). Τὸ τείδίπ {πὸ 1 οδυ8εβ ἃ τεΐεγεηςε ἱπ ν. "" ἴο ἴδε 
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Ἐξγρΐδῃ ορρτγεββίοη, Ὀυὶ 118 8 ἃ ᾿πουρῃϊ δἱΐεη ἴο ἴῃ οοπίεχι, ἱπ 
ΜΈΙΟΒ τδίβεγ ἴδε Ὀ]εβϑίηρβ βεουτοα ΟΥ̓ {με 5ειἸεὰ ρονετηπηεηΐ οὗ Πανϊὰ 
ἅτε ςοηίγαβίθα ἢ {ΠῈ αἰΐαοκβ ἴὸ μος [5γϑεὶ ννὰβ Ἔεχροβεὰ ἀὐυγίης 
186 ρεγοὰ οὗ ἰῃς ἠυάρεβ.---Ἴ 2 Ν 52 ΓΝ "Ώ2)91] 2 5. Ἴ)2κ 530 ) ὭΠΌΠΙ, 
Ἅε. Τ.5., Ὁτ., Βυ. ῥγεῖεγ ἔογ ἴῃς ἰεχὶ οἵ 2 5. 85 πιοσὲ δϑγεεδῦϊς ἴὸ 

ἴμε οοπίεχὲ ϑϑΝ Ὁ90 Υ ΠΏ. Βῃ. ῥγαξεῖβ ἰπ ΟἩ. "32 κ 88 ἀδιηδηάεά 
ΕΥ͂ ἴδε οοηίεχί.-τλν Ἵ Π2)2. ΓΙΣῚ ἽΡ ὭΝΊ] 1 5. ὙΦ" ΓΝ 2 ΠΥΠΝ 9 ὍΣ 
δγν Ἴ5. ΒοΙΒ οὗ ἴ8εβὲ ἰεχίβ δὲ βδῖβῆ. ΚΙ. ἱπ ΟἩ. γεέγμονεβ Ὁ δεΐοσε 

2. (ὦ τεδὰ Ἴγωνν απά 1 τοι! νιαρητν ἰμεε. Ὑΐβ ἰβ Το ]οννεά Ὁ 
Ος. δπά οοτηπηεπαάϑ ἰἴ56}} ἰοὸ Βηα. [Ι͂ἢ {πὶ οἂβεὲ ψε βῃου]ὰ σοδὰ Π23Ν, 

σ΄. ἴἰὰε ἄγβι ρειβοη ἴῃ ν. 11; γὴν Πᾶ5 ἴπθὴ δτίβεῃ ἔγοτλ ΠῚ [86 δτϑῖ 
ποτὰ οὗ ν.", Βυ. (5ΒΟΤ.) εἶνεβ 85 ἴδε ἴγὰε ἰεχὶ ἰπ 2 5. 19 Ὁ "))5} 
τλδν  ΦΡΥ ΓΛ 2. 91|. βυργεβίβ [πὶ [Π6 πιδίεγίαὶ οὗ ν. 19 ἰ5. ἃ ρίοββῈ 
(ϑεε διῖ8 01} σοπιπηεηῖ).---11. 55Δ}] ψδητηρ ΟΥ̓ ΕἸΤΟΥ ἱπ 2 5. }32 (Ὁτ., 
Βυ.).-- Ὑ ΓΝ ὉΡ Γ955] ὁ 5. ὙΓΊΩΝ ΓΝ ΓΩΣΦῚ ο] ον ΟΥ̓ Φ ἴῃ ΟὨ.--- 
30 πνπν ἼΦΜ] 2 5. Ἴ9)ΟΌ ΝΥ ἼΦΝ, αἰϑο ὦ πῃ (!. Ὑῇε Ἵβδηρε ἴῃ (Ἐ. 

8ὲ8 Ὀδε ταδὰθ ἴο ροϊπέ τὔοτς ἀθβηϊτεὶν ἴο ϑοϊοτῃοῃ.---Ἰ 109] 4 8. 
ἸΓΣΟΘΌ, 5εὲ 14.--18. .}] 2 8. γ}2 "ὈΦ.-τοὶν 2] 2 8. ἸΏϑῦθ0 νῦ9. ὦ ἱπ 
ἃ 5. ϑυρροτίβ ἴε ἰεχὶ οὗ (Ἐ.---18, Οὐ οπχίβδίοη 866 ἃδονε.--- "Ὁ Ν 

ϑυρροτίεά Ὀγ (ὦ ἰπ 2 5. γ}6 ψβετε Ξὲ [48 "0", δῃὰ ρῥτγεξογγεὰ 858 τῆογε 
Ῥοϊηιεὰ ὉΥ Ὁτ., Βι., 8π|.---Ἴ θοῦ Δ ἼΦΝΌ] 2 5. ΠΘΌΣ ἼΦΗ κ Φ ὉΡῸ 
Ἵ050. ὙῊς βμογίεγσ 'οχί οὗ (ἢ. ἰβ οτγίφίπαὶ (Βε., γε. Τ.5., Ὧτ., 
Βυ., 511..---Τ14. ὈΝΨ Ὕ 1122) ΤΠ ἸΜΌΣΥ ὈΘΡ ἫΡ ὙΓΊΟΘΌΣΥ ἸΛ22 ἸΔΓΠΌΣΩΝ 

ἃ 8. 71} ΟὟΨ Ὕ 0) Πλδν ἽΝΌΞ Ἴ 0 ΝΡ ἪΡ ἼΠΛΟΟΘΘΥ ἼΛ2 ἸΌΝ. 

106-27. αν 8 Ῥγδγοσ οὗ ἰμδηϊδερί νίηρ.---ΤῊυ9 Ὠανίὰ εχ- 
Ῥγεβββα ἢΐ5 σταϊίὰἀς ἔογ (με ἀἰνὶπε Ὀγογηΐβε ἀεἰνεγεά Ὁγ Ναίβδῃ.--- 
16. Τ΄εη Ταυϊά τὐοη! 15], ἴ6 πενν εγεοίε ἃ βαποίυδσγυ (Β6.) οἵ 
Ῥοββί]ν ἰβ ογτῃ Βοιυβε,- --αηὦ σαί δείογο Υ αὐιυεἾ:}. ΤῊ Ϊ5 ροβίυγε ἴῃ 
ῬΓΑΥΟΥ ἰ5 Ῥεου αγ ἰπ (ΒΕ ΟἿΤ., θυϊ ἔογ ἰηβίδῃησεβ διηοηρ τεϊαϊθα 

ΡΕΟΡΪΘ5, 566 5Ππ|. οῃ 2 5. 7... ϑίδηδίηρ (απ. 1831 5. 153), Κπϑεϊης 
ᾳ Κ. 8: 5, 95" Πη. 61: 49)) Δη4 ῥγοβίγαίίοῃ (Νυ. τό" 1 Κὶ. 18.) 

ψ γα (6 ἀδ04] ροβίυγεβ.- - 6 ργάγεσ θερὶῃ5 ΜΠ δὴ ἘΧΡγαββίοη 

οἵ νοπάεγ (αὶ Ὑδηνεῆ μου! ἤᾶνε ἐχα] θα οὴς 50 Ἀπ μΊΌ]Ὲ δηά 
ἔτοπὶ 50 ἢ δὴ υπἰπιροτίδηϊ ἰαπλγ,---λο απ], Ο Υαδιυεῖρ Οοά, 

απὰ τυμαί ἐδ »ν ποηδε, ἐμαὶ ἐμοῖς μα ὀγομ Ἢ πιὸ ἐμ 7αν7---17. 
ὙὨΠῚ5 νεῦθα 15 ορβοῦγε θοίἢ μετα δηά ἰῃ (Π6 ράγα]]θ] ἰεχὶ οἵ 2 5. 
(υ. ἰ.).--18. γῦμαι :μαὶ! Τανίά οονμμα ἰῸ σαν μηπίο ἐλθέ} Ἐ 70 

ἐμοῖς ξηποιυεσί ἐμν σεγυαη!]. ΤῊΪ5 τεπάογίηρ ἰ5 οὗ ἃ ἰεχὶ σοστεοίεα 
ἔτοσῃ 2 5. (υ. 1.). αν 5 μεατί ἰβ ἴοο ἔ0}} ἔογ υἱΐογαηςσε, γε σοά 

Μ111 υπἀοτβίδηά ἢἰ5 βεγνδηί.----19, Αγαίῃ (πε ἰοχὶ ἰ5 ἀουθία].---20. 
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ΑΙΙ τμδὲ πιδ μβανε μεασγὰ σενεαὶβ (6 υπίαυθηθβ5 οἵ Ὑδαπει, θεβίὰ 6 
ὙΠ ΟΠῚ ἔπεσα ἰβ Π0 οἴμοσ Οοα.---21. Αςοογαϊηρ ἰο σείψες (γεολναε 

μηὰ ἰὐεδεγοοίεμηρεη, Ὁ. 288) 118 νεῦϑα ἰῃ 115 πιοϑὶ ογί ίῃμδὶ ἔοστῃ 
Ἄοοῃίαἰποα ἃ οσομίταϑὶ θεΐνγθθη 15γ86}᾽5 Οοα δηὰ ἴῃς χοΐβ οἵ οἴβεσ 

πδίϊοηβ. Ηἰϑ γεοοηβίσιςίοα ἰεχί (νυ. ἐ.) 15 τομἀδγεὰ 5 ἕο ον : ἀπά 
αὐλο ἐς πε ἐμὴν ῥεοῤίες 1ϑγαοὶ 7) (15 {πεγε) αἀποΐον παβίοπ ἐπὶ ἐδ 
εαγίλ ποῖ α ροά τυεπέ Ιο γεάδεηι [0 ᾿ὴηιδ.} 7 707 α ῥεοῤὶς αμὰ ἰο ρῖνε 
09 μὲριβε α παριξ ἀπά [0 ἀο ὕογ ἱμιόηι ργεαὶ ἀπά ἐεγγίδὶε ἐμἶηρς ἐπ 
ἀν υΐπρ οἱ ὕγοηι δέίογε [ἰδ ῥέοῤίε α παϊοη απὰ ἐξ γοάς. Βαϊ (ἢς 

ΟἸὨγοηίοϊθσ, οσ γί ῃεγ ̓ εἷβ ἐουΕΓΌΠΠΘΥ ἰῃ 2 8., δρρι δὰ 4}1} (μἷ8 ἴο 
ἴβγδαὶ Ὀγ ([8Ὲ οἤδηρε οἱ αποίδεγ (ἍΠΙ3) ἰο οὐ (ἽΝ) δῃὰ οἵδεγ 
ομδηρεθ ὑΠ{}]} (ΟὨἩγοηΐςοϊεβ τεδά : “μά ὐὐὸ ἐς ἧκε 3) ῥεορὶδ 

15γαοῖ ῦ α μπέφμο παδέοη ιυπίοῖ Οοά τυεηξ ἰο γεάφερε ἰο πέριδε!} ας α 

2 εορίε, γίυϊηρ 10 1,756} α παριὲ ὃν ργεαὶ απὰ ἐεγνίδίε ἐπιἶπρο ἐπ ἀγὶυ- 

ἐηρ ομἱ παβοηδ ὕγορι δέίογε ἐν ῥεοῤίς, ιυμέοῖι μοι ἀϊά5: γεάξεηι 

7 )χἴονε Ἐρυί. ΟἸὨγοηΐοϊεβ βᾶ5865 ἴγοιῃ (δῈ (μἱγὰ ἰο ἴῃς βεοοπά 
Ρεγβοη, ποῖ δὴ υὑπυϑβιι8] σοηϑίτιςίοη.---22, Ι{ 15. 15γ86}}8. ρίουυ 
18δὲ ἴῃε ἴτε Οοα δαά Ἄσμοβεὴ {μεπὶ ἰπ ῥργείεγεηος ἴο ΔΩΥ οἴδβεγ 
πδίΐοῃ, (μαξ {πε Ὺ βῃου!ὰ θὲς [ιῖβ ρβθορὶβ δπὰ ἢ 5βου]ὰ ὃς [Βεῖγ σοά. 
--23. Τιε Κίηξ ῥγᾶνβ {μδὶ {86 τηθβϑασὲ θόγὴς ΕΥ̓ Ναίμδη, (88 
Ρτορδεῖ, πᾶ 6 δβίδ] βηεὰ ἔογενεσ.-- -24. δαυγίηρ, γαλιυεῖ οἵ 
μοσίς ἐς ἐμὲ Οοά οἵ 1ογαοῖ Ἔ απὰ ἐδε κοιδε οἵ ἐδ» σεγυαπὲ Παυϊᾷ ἐς 

εϑἰαδἰ ον δά δοίογε {466].0 ὙἼῊΣ ᾿γάγεσ ϑθετηβ ἴο 6 (μαὶ ἴῃς ρθορὶς 
ΤΑΔΥῪ 58Υ [μαι ὙΔΏνΘΙ 5 1[5γ86}}5 Οοά, δηὰ (μαὶ αν ἀ8 Ὠουϑα 
8458 ἴδε Ἰερίεἰπιαῖς τὶραϊ ἴο συ]εσβηὶρ ὉῪ ἀϊνὶπε ομοοβίης. Τς 
σδδηρα ἔγοτῃ (Ὠἱτὰ ἴο βεςοῃ ἃ ρεζβοῃ 5 δυυκυνασα, Ὀὰϊ ροββίθὶς (νυ. 5. 

ν."). ὙΒυβ Κίηρ Ῥανίὰ ρΡυϊβ {πε τίψῃβ. οἱ ᾿ἷβ ἤουβα ἴο συ]α 
μεϑίάς [86 τρί οἵ δένει ἴο 6 ἴα (οὰ οἵ ΙϑΞγδδὶ, πὰ νῖβῃεβ 

18 πὶ ἃ5 ΠΙΤΩΪΥ εϑι8 }}15η64. Ης [Ϊυ5ι1|8ε5 ἴμ6 ὈοΙ]άπεββ οἵ {δ ῖ8 
Ῥειομ ΌΥ τεςδ!]ηρ τ(ῃς αἀἰνὶπο τενεϊδιίοι μῖο ἢ μῈ μαά τεςεϊνοα 

[του Ναίβδῃ, --2δ γον καὶ τευφαϊεά ἰο {μ΄} τεγυαηὶ ἐμαὶ ποι 
«οἱ διὰ πὲνι α ποιδε.--- 27. ΤΠΕ ᾿γΑΥΟΥ ο]ο565 Ὑἱ ἢ δ δβϑεγίιίοη 
οὗ [86 οοηδάεηοε οὗ ἴῃ6 ψοΥΒὨΪρραῦ [πᾶὶ Ὑδην ει μ85 Ὁ] βϑθαὰ ᾿ἷ8 
Βουβε δῃὰ νῇδὶ ἢθ [5 δ]θββθά, 53}41]}] Ὀς Ὀ]βϑθὰ ἔογενεσ. [ἢ ἢ 8 

δε ἰεχὶ αἰ βέεγβ ἔτοτῃ (ἢδί οἵ 2 5., σογε {μ6 14ϑὲ νεῦϑα 18. ἃ ῬγΓΑΥΌΓ 
ἴογ (818 Ὀ]εβϑίηζ. Βεγίμεδι γεφαγά δὰ ἴῃς ἰεχί οἵ 2 5. 85 ἴπε οτἱ ρίπδὶ 
Βεοδιϑα {μ6 τεχυεβὶ ἔογ ἴῃ ἢ] ΔΙ πιοπὶ οὗ ἃ ῥγοπιῖϑε δηὰ αἷϑὸ ἴοσ 
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πεν Ὀ]εβϑίηρ [88 ἰἴ5 ῬΓΟΡΕῚ ΡΙδοε δὲ [με οἴοβε οἵ πε ργζαγεσ. ὙῊΐ8 
νΕΤΥ ζδοῖ, Βονγενεσ, ΒΕ ΖίηρΟΓ 4]|16ρ 68 85 {πὸ γθάϑοη ΨὮΥ τψὰ 5μουϊὰ 
Ἰοοκ ἔογ ἴπ6 σβαηρε οἵ ἃ ρεγίεοϊ ἰηΐο δὴ ἱπιρεγαῖϊνε, δῃά ποΐ ἴῃ6 

ςΠοΏνεσβα. ΤΏ τεαυοδὶ ἴοσγ ἔυ] 6] ππεπὶ ἢς δηά5 ἴῃ ν. ". ΤῈ 

Ἰεδάϊηγ ἱμουρῃϊ, με βαγβ, οἵ Πανὶ 45 ργαγογ ἰ8 [μαἱ Ὑδῆνεἢ [Ὠχοῦ ἢ 

δῖ5 τενοϊδίϊοῃ 45 δἰγεδάγν Ὀγουρῃὶ ἃ Ὀ]οββϑίηρ δηά γτηδάς ἃ θερί πηΐη 
ἢ βαϊναίίοη (νν.""- 3); ἰμεγεΐοσε Πᾶν 45 βουβα ν1}} ἐπάγε, ἔογ 

συ βαΐονεῦ Ὑδην ἢ οποα Ὀ]65565, ΤΟ Π]δΐη5 Ὁ] βϑθα ἔογενεσ, δηὰ [ἢ5 

1δουρῃὶ 15 αἰδιυσθεα Ὀγ (Βς ἰηἰτοάδυςίίοη οὗ ἴῃς ἱπιρογαίίνε. 

16. Μ] 4 5. 718 ὩΝ, ς΄. ν. 1.πτουῦν ΠΥ] 2 9. ΠΊδν ΝΣἼΜ,---τὶ 2 5. 
1 [45 ἫΡ δέζεσ ἸΌΡΠ.-τ-ον Ὁ Ν] 2 5. ΠΥ͂ν »)ἼΝ.--τῦ}] 2 5. ὅμ.--τ ἼΓ9 ΣΝ Ἢ 
πΡῸΣ ὈἼκη]. (ϑοπῖε Ηδρ. μ85. βανὲῈ Ἴ).2 ἰπβίεδα οἵ “09, ψυ οι Βεὶρ5 
ποῖ δἱ 811] ἱπ βοϊνίηρ ἰδς τεχίυδὶ αἰ δῆς} 1γ.) Αἀπά (ἐμοι) μαξὶ γεραγάεά 

"πὸ αζοογάτηρ ἰο ἐδιὲ ἐξίαίς οἵ α νιαπ οἵ πέρ ἄεργεε, ΑΝ., ἘΝ. 2 5. 

ὈἿΜΠ ΓΤ ΜΙ, Α4πῶ ἐλπὶς ἰοο αὐίον ἐπε »ιαηπὸν οἵ πιο, ἘΝ., Απά ἐς 

ἐπὶς ἰμ6 ἴατυ οὗ ν»ιαηῦ Αντα., Ἐντω. Βοίῃ οὗ {με8ὲ ἰεχίβ ἃγαὲ οἱ δ 

ςοττυρῖ δηὰ δγὲ υὑπἰπίε! } ρῖ0]6. ὦ ἴῃ (ῃ. 888 καὶ ἐπεῖδές με ὡς ὅρασις 
ἀνθρώπου καὶ ὕψωσάς με͵ (δε ἰαϑ οἰδιιϑε οἱ ν᾿ ΕϊςὮ, απ ἐποι καϑ, ἐκαϊδα τι 

Οὐὗρρν), εῖνεβ ροοὰ 5βηβε, ἀπ ἔτοπι [πε ἔγβὶ μ8}ξ Βη. νουἹὰ ἀογῖνα Ὁ Ώ 
ΠΝ Ό3 δπὰ γσοηάογ, δ 1ϊ655επὶ τεϊοῖ Ξολαμδη εἰτυας ευἱδ εἶπε γίξίοη. ἘΚῚ. 

ξἶνεβ ὯὮδυρ 88 μορειεββὶυ οοσσυρί, Οδ. τεδαὰβ ΣΡ ῸΠ ἽΝ ΓΙΌΣ ΣΝ, 
Τῆσι γτεραγάεεί »ις αὐίεν ἐΐι6 πα ΕΓ οἵ α »παη (1.6., ἴῃ ΤἸῊΥ ςομἀεβοεῃ βίου), 
Οἐποι αὐῆο ἐχαϊεςι νιθ. Κα. ρᾶνε ἃ 5ἴγαῖαν ταθδηΐηρ Ὀυΐ τεϊδϊηεα πῦγοῦ 
(85 ςοττεβροηάϊηρ ἴο Υγ7 55) ας γεραγάς ἐμ εἰεναίέονι, ἐ.6., [με εἰεναίίοη οὗ 

ΤΩΥ τᾶςε (ΠΊῪ 5664) οὐ Βίρῃ. γε. Τ.5., αἴϊζεγ μἰπίβ οὗ Βε. δῃὰ Ετν. (5ες 

85}.), τεδὰϑβ ἴῃ 2 5. ὈὝΝΠ ΓΑΥῚ ΝΟΥ Α πὰ δοι πα ἰεί πιο δε ἐπ ρεπεγαξίοης 

οἵ »εδη, ἴ.6.,) Ἀδϑὶ ρίνθηῃ πιὸ ἃ ρ!ἶπιρβε ἱπίο {με ἔαΐϊυτε οὗ υγ ἀεβεεηά- 
δηΐβ. Βυ. δάἀορίβ (ἰ58 ἀπά ἴμεπ ἔγοπι πρὸ ἱπ Οἢ. δά ἀβ Ὀῦγῦ. Καϑυ. 
ανουτβ ἴ8ε τεβάϊηρ οὗ γε. 7.5.---18. γκ Ἴσου ὍΝ ὍΥῚ ὋΡ ἢΌΝ ΤῸ 

Ὑ}] 2 5. 719 ὙΟΝ ἼΣΟ ἫΡ Ὃ ἡ ῸΝ ποι, Κα. ἀεξεηά5 τῆς ἰεχὶ οἵ (Ἐ. 
85 ἴῃς οτίπαὶ Ὀδοαυβα {πῸ ποτὰ αἰβῆςυ:. Ζοα. 4]]οννβ 'ἴι. Οε. τοδά 8 
ΣΝ αἴϊεγ ὦ τοῦ δοξάσαι ἀπὰ τμυ5 οὐνίαιεβ [πῈῸὶ μαγβῃ οοπδίγυςιίοι 
οὗ Ὑ» γν. Βυΐὶ ὙΡ ΓΝ ἴ8 ψνδηίϊηρ ἴῃ (ὦ δἀπᾶὰ Ἴᾶπιὲ ῬτορϑΌΥ ὈΥ 
ςοργίϑι ονεγβίρῃς ἔτοπι ἴῃς βεοοῃὰ δ] οὗ [πε νεῦβα δὰ 235 5. ἡ Κεῖ 
ΔΩ Εἴτοῦ ἴοσ 215, ἤαποα (δε ἰοχί οὗ 2 5. 15 ἴο θ6 ῥτγεξεττεὰ (Βε., 
Καυ., Βη., ΚΙ). -πῖη 2 5. Ὑ2» 15 [ο]ονεὰ ὈΥ τλῖν Σνκ. ΟἿ. οὔλἱίβ 

Ὡκ, δηὰ πηι, ἴῃ ΑἹ, χοεβ σἱἢ ν. 1..---19.. ΔΥ1 866 ν. 18,--- Ἴ2}] 2 5. 
8 Ὑν, ψ αῖςῃ ΒΕ. δπὰ Βδ. τεραγὰ δ8 {πε οτίρί δὶ τεδάΐηρ Ὀυὲ ὦ ἱπ 
Δ 5. αξῖεεβ ἢ ΟὨ. δηά ἰ8 ἐο]ονεὰ Ὁγ Βυ., 58ΟΤ., 8πι. γί μον 
(Βι.).--ττΑῖϊες γυπῦ 2 5. 888 Ὑ» θὰΐϊ τγαπίβ ΠΥ Ὁ πνὶ ΟὔδΒ ἴῃ ΓΒ. 
οὐηἶῖβ ἴῃς οἶδυϑε. Βυ. ἴῃ 2 5. Γεδσυδηρεβ ν. 1} (δἔϊετ Ἐεϊτωδηη ρίνεη 
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ἴπ Ττ.) (δες 51|.), ὑμῚ που Ὁ2 ΓΚ ΤῺΡ »υυπῦ τ}. Τῆς ΟἈτοη- 
ἰοϊογ, βονγενεγ, ῃδα οἰθαγν ἴΒς ῥγεϑεηὶ ογάεσ ἴῃ 2 5. Ὀεΐοσε ἰπ|.---20. 
ΟἈὨ. Βα8 γεϊδί πο Οὔ] ΠΥ" ουΐϊ οὗ "3 ὈΥῸΝ πγῖν ΓΟ 15 Ὁ» ἱπ 2 5. 73 
Ῥεΐογτε "μ. ΤῊἜς νογάβ γοὋ 13 5» πιδὺ Ὀς τεργεθεηϊθα ἴῃ ἴῃς Ὁ2 ὔν 
ΤΟΥΣ οὗ ἴῃ6 ῥγονίουβ νεσβὲ (Βε).---21. Βοίῃ ἴῃς ἰεχίβ οἵ (Ἐ. διά 
Δ 5. γ3 ρῖνε ενϊάεποεβ οὗ σοττυρτίοη, Ὀυϊ [ἢς ἔογπιογ 15 ἴῃς Ὀείίεγσ. ΟἈ. 
845 στ σον Ὁμφη ἰηβίςδα οὗ Ὁ Φ))» 15 ἰπβίςδα οὗ νη, δῃὰ ΦῸ ἱπϑιεδὰ 
οὗ γσκῦ, τ ]Ὲ 2 5. [48 Θογγθοῖυ 1 ὈΥΦῸ ἱπβίεδα οὗ 15 θυ, δηὰ γον 
ἰηβίεδα οὗ γῦγη, ΒοΙΒ ἰεχῖβ σεαυΐγε Ἂπιεηάδίίοη οὗ ΠΝ ἱπίο “πκ 
δίϊον ὧδ ἱπ ἃ 58. ΟὮ. μᾶ8 οπιϊιϊεα Ὅ50 ΓΊΦΡΟΥ (10 Ὀς τεδὰ Ὀπὺ "5}) δἴϊεσ 
Ὁ δηά α͵50 δἱ ἴδε επὰ οὗ ἴμε νεῖβεὲ υγῦν. ὙῊς ρϑββᾶρε δοοογαάΐπς 
ἴο Οσείρες (ὕγεολνέγέ, Ρ. 218) ἐο]ονεὰ ὃγ Ἧ γε. 7.5., Ὁτ., Βυ., ὅ51ι. 
(δπὰ ΚΙ. ἱπ (Ἀ.), οτφίπδιὶν τεδὰ 88 ἕο ονβ: ὙΠ Ὦ ὈΝΎΦΙ ἼΌΡ9 ὍΥ 
ΓΥΜΩΥ ΓΙΡΥ ὉΠ ὨΥΦΡΥ ὉΨ Υ ὈΥΦῸΥ ὈΡῸ Ὁ ΓΥΤΡ ὉΔῸΝ Ἴ0Σ ἼΦΙΝ ΥΜ2 
ὙΠΌΝΥ Ὁ) ἸῸΡ Ὡ0Ὸ σ΄". Βη. δυλοπᾶβ οὐδ τεδάϊης ὈΦΓΥ ἀπὰ τἢ08 τε- 
ἰδῖπβ ἴῃς βεςοπὰ ρεΐβοῃ δηὰ ἴῃς εἰδυβε τεβρεςιΐηρ τεἀεπιριίοη ἔτοπι 
Ἐπγρὶ, νιῖςἢ οεἰδυβε ΚΙ. τεραγὰβ 85 8ῃ ἰῃβεγίίοη οἵ τηδυρίηδὶ ποίε.-- -22, 
ἸΓΓῚ] 4 5. 75 9 155. --ῶϑ. “γ}] 2 5. 7} ὈΠῸΝ Πγ5ν.-- ἸῸΝ 2 5. Ὀρπ. 
-, 14. Ἰ0Μ}}} ναπίϊηρ ἴῃ 2 5. 7" δηὰ ἴο Ὀς βίγυςοὶϊς ουΐ 85 ἃ ἀπ οσταΡ ἢν 
ἥτουι ν. 3, -οὐκοση νυ Ν] τδηϊτηρ ἰῃ Δ 8., 6150 ἴο ὃς βίσυοῖς ουἱϊ 85 ἃ 
τιετε τερειἰἴοη οὐ τε 2ο]ονσίηρς Ὁ σον Ὀνπον.--- 5. 885 Ὁ συ Ὁ» πὰ 
[48 πὴδν Ὀεΐοτα 119).---ῶδ. "Ὁ Ν] 2 5. 757 ὈΝΎΦΥ ΛΟΝ ΓΊΚΩΣ ΠΥΠΝ, Γι" 
ΤῊΣ Ὁ] 2 5. 9 ΠΩΣΝ ΠῚ πονΌ. τατος ὙῈῺΡ ΝΣῸ 2 8. [8 120 Γγμ δὰ 
δἴϊεν Ἴ)05, ΓΝῚΠ ΠΌΡΤΣ ΜΝ. ΤῊΣ ζογτηεσ ἰβ Ὠθοσββαγυ ἴο [πα ἰεχὶ, Ὀυΐ 
ἴδε ἰδιίεσ 15 ΡΓΟΌΘΌΪΥ ἃ περ εββ ςοργίϑε δααϊείου (Βη.).---26. Τῆς 
τεχὶ οὗ 2 8. γ38 5 ἔ0}1ετ δηὰ δ5 2ο]ονβ: ὈΝΟΝΠ ΝΕῚ ΠΝ ΔΊΣ ΣΝ ΔΟΡῚ 

ΓΜΙΛ ΠΣ ΠΝ ὙῈΡ ὉΝ ΠῚ ΓΠῸΝ ΡΠ Ὑ 2) ..--Ἴῇ, ὙῺ ΓΟΝῊ] 2 5. 7» 
1.20 ὕκυῖ τοῦ» ὙΌΣ ΓΦ ΠΝ ΤΌΝ 2] 1 95. ΓΣῪ ΠΥΡΝ ἽΝ ΩΝ 2 
Ὀρν ὙῈῺΡ ΓΙ 2) ἼΛΡ5ι. Οπ (δεϑε ςθδηρεβ 8ὲὲ ἄῦονε. 

ΧΥΠΙΙΙ. 1-18. Α βυπιπαγΥ οὗ [86 ἔογοῖρ τγᾶγβ οὗ θανὶά.-- 
Τάκεη ψἱ ἢ δἰ ρῃς νυ αι 5 ἔσομη 2 5. 8:-". Ἀνά ἀείεαίβ (ἢ 6 

ῬΒΠβιῖμε5 δηα δοαυΐῖγεβ δίῃ ἢ [15 ἀδρεπάεηςῖεβ ἀπ σΟΠαΊΟΓΒ 

Μοδρ, Ζορδὶ, ᾿ϑαπηᾶβοιβ, αηὰ Ἑοηι. ΑΒ ἃ σοησεάδησε οἵ ἴῃς ἀ6- 

ἔεαί οἵ (ῃε Κίηρ οἱ Ζοῦδδῇ, {με Κίῃρ οἵ Ηδιηδίῃ βεηάϑ5 γί 5, ἤθμοα 

Ῥανὶά ςοπίγοϊβ ργϑοίϊς δ! ν 411} οἱ ϑγτία βουτῃ οἵ Ηδιμδίῃ Ἔχοθρὶ ἴῃς 

Ῥμαηίοΐδη οἰ 65 ἀηὰ (Π6 τεπηδί πη ρ οἰ{165 οἱ Ρἢ]15ι14.---1. Οαἰ} ἀπά 

ἦς ἀαμρίηενς] ἰπϑιεδὰ οἵ {π6 απ πιο} }ῖ0]6 “τί ά]ς οὗ ἴῃς τηοῖμοσ 
εἰν" ΚΝ. οἵ 2. 8... ΒΕΙΒογ (πε στεδαϊηρ οἱ ὉΠγοηίςϊεϑ 15 (ἢ οτῖψ- 
η8] 5 τ ροββίθ]ς ἴο ἀειοσηληθ. γε. 7.5. δηὰ Ὅτ. {μῖηκ ἰὶ ἀετνοα 
ἔτοιῃ 2 5.--2. Τῆς ΟΒγοηίοϊεσ οἰ τε ἔγοπι 2 5. [ῃ6 ραββᾶρε, “δηὰ 
Βε τηεδαϑυγεα (μ6πὶ ΠὩ (ἢς ]ἴπ6, τιακίηρ ἴΠπεπχ ἴο 1ἰῈ ον οἡ ἴΠ6 
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ἐτουπά; δηᾶ ἢε πιεδϑυγεὰ ἴνὸ [1π65 ἰο ρυΐ ἰο ἀεδίῃ, ἀῃὰ οἷς ἴυ}} 
Ἰης ἴο Κθερ αἰϊνε,᾽ βοββί ̓ν Ὀδοδιιϑα [15 μᾶγβὴ ἰγεαιπιεηΐ οἵ [μὲ 
Μοδρίϊε οαρίϊνεβ οαϑὶ τεβεοίϊίοῃβ ἀροὸὴ ἴῃς ομαγδοίεγ οἱ νὰ 
[εν [86 Ῥχενίουβ Κίπηθβ5 βου τη ὉΥ ἴῃς Μοδθίϊε Κίῃρ, 1 5. 

22) “. ΟἹἱὨ (δδῖ ἱπείάεπι [ῃ6 ψυϊίου οἵ 2 8. 8" 5665 ἴο ἢᾶνε ῃδὰ πο 

Κηονεάφε (51:1.), θὰϊ (με ΟΒγοπίοϊεσ σεγίδί]ΥῪ πιυβὶ πᾶνε ὈΘΕῃ 
δοαυδίηιοα πῃ ἰϊ. ὙὨΪ8 ἕδοϊ, [μθη, σαῖμοσ (ἤδη {πῈ Ἵχοθβϑῖνα 
Οὐ ΘΙ οὗ ἴμ6 τπδᾶβυγα, ΓΟ ΌΪΥ ἰηθυεηοοα Ὠΐπι, ο΄. 20"---αϑπὰ 

ὀγομρίμ ἰγέδι!6} ργοΌ Δ ΌΪΥ, 85 ἴῃ ἴμῈ ἄδγβ οἵ Μεββα, (ῃἷβ σοῃϑιϑιθα 

οὗ ψοοὶ, 2 Κ. 3..-.-9. Ηαάαά' ἐξεν]. ΟἸὨγοηΐοθϑ μ858 ῃϑγα δηᾷά εἶ56- 
ψοτε Ἡ αὐατί Έξεν, ς΄. νν. "15. 19 τριδ. 1». ἃ5 8150 (ᾧ ἴῃ 41} (μ6 ρδγδὶ]εὶ 
Ῥαββϑᾶρεβ ἢ 2 5. Τῇε οὔρίπαὶ ἔοστη οἵ ἴῃς πᾶπιὶῈ νγᾶ5 οἵ σοιγβα 

ἨἩαάαά' ἐξέγ, ἃ5 ἴῃ 2 8. 48, αὐιὰ τ Κ. 11". Ὑὴὲ σοιηροπεπὶ Ηαδαά 
δΡΡδδΐβ ἴῃ {86 πᾶτης Βεμμαάαά, ςαττίθα ὈΥ ἃ πυμαρεγ οἵ Κίηρβ οἵ 
Ῥδιηδϑουβ οἵ ἰαίοῦ (ἴπιθ5, τ Κ. 1.58: 39 - (ἢ. τό". εχ Κ'ὶ 20:, εἴς. 

Οἱ {μεϑὲ Βεη-βδάδά 11. 15 Κποντὰ ἴῃ Αϑϑυσ. ἰη8. 85 θαδάα-ἰἀ-τὶ 
(ναγ. ἰάγ1) -- Αταπι. Ηαδαά- ἑἀγὶ -- Ἠεὺῦ. Ηαάκα εεεν (ΚΒ. Ὶ, 
Ρ- 134, ῃ. 1). Ηδάδα νγὰ5 (ῃ6 πδηηε οἵ ἃ ϑγγίδη ἀεἰϊγ. Ὑῆε πᾶπὶς 
δἰ ριὶῆεβ Παάδαά ἐξ μεὶῤ (Ὀτ.) (ϑεῈ 511.).---Ζοδα}}}] δὲ Ατγαπιθδῃ 

βίδίς οὗ σοπϑοαυοπος ἀυτίηρ (μὰ τεΐρῃβ οἱ 5401 (1 5. 1447 δηὰ 
Βαανα, πιεηιἰοπεα ἴῃ Αββυγ. ἴῃ8. ἃ8 ϑμδιέμ οὔ ϑμδίἑ (ϑες Ἀεὶ. 
αν. ΡΡ. 2797.» ϑεῦγ. ΚΑΤ΄." ΡρΌ. 182 5.), δῃὰ ϑἰιυδἱεὰ δοςοτγάϊηρ ἴο 

Νοεϊάεῖκε θεία Παπιᾶβοιβ δηὰ Ηδιηδίῃ (ΕΒ. 1. οςοἱ. 28ο ὃ 6). 

-- ὕπο Ηαριαίἢ] ἰδ δὴ δα ἀϊίοῃ ἰο {πε ἰεχὶ οἵ 25. ΒΕ Βεσ ἔγοστα 
ἃ ᾽οββδῖογ οσ,, 85 ἷϑ τόσα {Πκεῖγ, ἔσοτα {με (Ὁ γοπίς]εσ, (Π6 βἰδίεσλθηΐ 

58. 8ῃ ἱπέεγεηςε ἴτομι νυν. " 5. Ηδγηδίῃ ἰ5 ἰἀβηιίοαὶ ἢ (6 τηοά. 

ἩΗα»τᾶ οχ ἴῃ6 Οτοηΐθβ δρουΐ οης Βυπάτεα δηὰ βἤθθη πα 65 ποσί οἵ 

Ῥαμιδβουϑ.--- 5 ἠδ τυεη! ἰο ἐδία δι δῆ πὲς μαμὰ ὃγ 16 γῖνεν Ἐπ ῤἠτγα!ες5]. 
Τῆε 5βυδ)εςί 5 εἰ μεῦ Ηδάδάοζοεγ (Βε., Ζοε., Ὠγσ.) οὐ σῦοσγε ρΡγου δ] Υ 

Ῥανὶὰ (Οε., ΒΔ., 5πι.).---4. Α ἐιομδαηά οδαγίοίς απ δευεη ἐπομδαπά 
μογϑενιθ"} Ὀαὶ δοσογάΐηρ ἰο 2 5. Πᾶνα ἰοὸκ ἃ (πουβαπα δηά ββνεϑῃ 

Βυπάγεά Βοτϑοπιθη δηάὰ Π0 τηθηϊίοῃ 5 πηδάς οὗ (με σμαγίοίβι ϑίηςς 
ὦ οἱ 2 8. ἀγτεθβ στιὰ ΓΒ σοι ΐςο 65, ἰῃς ΟὨγοηίο ον ἀἰά ποὶ [{κε]γ ἰοῦ 

τδς ἰεχί, θυϊ ταῖμοσ σεργοἀυςοὰ ψμαΐ Πδ [ουηά.---δαυΐά παριδίγ μη 
αἷϊ ἐδ ολμιαγίοί ογ565] ἃ5 ἃ γλεδβΌγα ἰὼ ἰπβυγε ρδᾶςα, οὔ, 705. 11 ".". 
Τῆς Ηδῦχονβ δπιοηρ {Πεὶγ Ἀ{Π15 γε δον ἰῃ δαορίίηρ σαν] γΥ δηὰ 
ἌοΒατίοίβ, θυὶ Πᾶνα πον θερδη {μεῖγ 56, ἔογ ἠξ γεσεγυδά ὕγοηι ἐδεδης 
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[Βοσβ65] ,ογ α κωρπάγεᾶ οὐαγίοίς.---ὅ. Αγαηι οΓ Τα»ιαδομ5]. Ατδῆι 
8 ἃ βίηρυαγ ςο]]οςῖνε ἴον ἰπ6 Αταπιθαηβ. ὙΠὲ Αγαπιθδῃ Κίηράοτῃ 

ΜΠ Ταιηάβουβ 85 15 οὨϊεΐ οεἰΐγ ρἰαγεα δὴ ἱτηρογίδηϊ τοὶς ἰπ ἴῃς 
διἰβίοσυ οἱ ϑγτία Ὁ} ἰξ τναὰβ8 θη 4}}Ὺ ονεγσίβσονῃ Όγ Τρ 41}-Ῥ ΙΈβασ 

1Π ἴῃ 7328. οσ. Ῥδμπηᾶβοιβ ἰΐβε] 5. ἃ οἰζγ οἵ εχίτεσας δηςχυϊίγ, 

ΔΙΓΠΟῸρΡἢ ΘΑΙ͂Υ τεΐεσεμςοςβ ἴο ἰΐ ἀγα ἔενν δῃὰ υποεγίαϊπ. 11 ἀρρϑᾶγβ 
85 Τίριασξις ἴῃ ἴῃ 115ἰ οἵ ([ῃς ϑγτίδῃ σοπαιαβίβ οἵ ΤΒοίτῃεβ 111, δῃά 
85 Ταξρὶ, ν»ιαξξα, ἰὰ [6 Ατηδγηᾶ ἰεἰίετϑβ.-- - Τῆς ἱπάερεηάθηςε οὗ 

Ῥδγλδϑοὺβ νγ85 8150 [ῃγεαίεπθα Ὀγ [5 δἰίδοκ ὑροη Ζοῦθαι, ἤδῆςς 
186 ὙΠ ζηθ88 ἴο βυοοοὺυγ Ἠδάδάεζεν.-- -θ. Τ΄οη Πανϊά ρὲ ραγτγὶ- 

δΟΜ ΣῈ ἐπ Ασα ο7 Πανιαδοι5} ἃ5 ν᾽85 Ἦΐ5 συβίομῃ ἴο ἀο ἰο βυδ)εοϊεα 

ῬΘΟΡΙα5, ζ΄. ν. ".--Ὑε υτὶ τοῦ ΡἱουϑΙν Δϑογῖθ65 [με ογθαϊ ἴον αν 5 
νἱοίογίθβ ἰο Ὑδμνεῖ, σ΄. ν."..---Ἶ. δ εοϊάς 97 φοϊ 4] 15. ἃ βοπιονμδὶ 

ἀουθιυ} τεμάεγίηρ, ποσὰ ᾿ἰκεῖγ αγηιδ οὐ ἀγηιομγ (Βᾶ. ἔχ. Τύριος 
Χ. ρρ.43..). ΟΥ̓ἁ ξοϊᾷ πιου!ὰ τεῖεσ ἴο [με ἀεοογαίίοῃ.---8. ΤΊ μα!}}} 
(8ο τεδά α͵5ο ἰῃ 2 8. 8" 7) μὰ νηὶ] (2 5. Βεγοίμαί) ᾶἅγὲ οἴδεγ- 
νυῖϑα ὑηκηόνῃ. ΕἸἰατεῦ (ΖΡ. νἱϊῖ. Ρ. 34) ἰἀεπεἰῆ65 ἴῃς αἰτοῦ τ ἢ 

τῇς πιοά. Κππμα ἢθὰσγ Βεγείίαν.---" 7 ογειυ δοϊονιοη τας “δι6 
ὄγαζεη 566 απὰ ἐδς ῥέδαγς απμὰ {6 νε55οὶ5 οΓ ὅγα55] ἰδ δὴ δααϊοη 
ἴτοτα ἴμε μαῃά οἵ με (μγσοπίοϊοσ, ψειος ἴ πιδάς [15 ΨΥ ἰηῖο ὥ 

οὗ 25.--9. Τοῖμ, Εἶπ οΓ Πα»ια!}}] (2 58. ΤΟῚ) ἰ5 οἰμβεγινίβε πη κπόνμῃ. 
Παριαΐ, τειν πηεπίοηθα ἃ5 ἴμ6 ποσίμεγη Ὀουμάδεγ οἵ 15γϑεὶῖ, 
ου ἰμῈ ψεβίογῃ [46 οἵ Ηεγηηοη ἱπητηθα δἰεῖν ποσί οἵ θδη. ΤῊΪ5 
Κίπψάοπι Βαὰ ρ]αἰἰγ θεθῃ (ῃγεδίεηθα Ὀγ ἴΠῈ Αγδιηθδηβ ἤοσα Πανὶ ἃ 
ἀεεοαίεά.---10. ᾿αάογανη, μὲς δοη}] (2 85. ]ογαπι). Νοιβίηρ ἔυγίμοσ 
ἰδ Κποντῃ οὗ ἷπη. ὙΠ πᾶπια ρΡρδδᾶῦβ 85 (παῖ οὗ ἂῃ Αγδρίδη {ρὲ 

ἴῃ 1" (φ. ν.).-͵ἪὋἼἋΡοη ἴμε ἀείεαϊ οἱ Ηδάδάεζεγ Του Βαβίεπεὰ ἴο 

ϑ6 Πα ἢΐ5 5οὴ 20 δἰε55 ανὶά, ἑ. 6., ἰο σοηρταϊυ]αῖε ᾿ἷτα, ΡοβϑίΟΪῪ ἴοὸ 

δοκπονίεάρε ᾿ἷβ βυζεγαίπίγ, δῃὰ ἴο ρυγοβμᾶϑα ἷ8 ἕανουγ τ] εἰ [ἴ5. 
-11. Τῆεσε αἷδο ἀϊά κἷηρ Παυϊά ἀφάϊοαίε ἰο Υ αἴτυε}}} ἰορεῖμεσ τ 
[με βροὶ 5 οἵ νγᾶγ ἔγοπι (δε παϊΐοηβ, ξάοηι, Μο᾽ αὖ, ᾿Ανιριονι, ἐξα 

Ρ)))ηἝδήησς, ἀα ᾿Ανιαϊοξ. 4 5. δὰ 5 “"δῃά ἔγοζῃ {με 5ροὶ] οἵ Ἠδάδά- 
ΕΖΕσ, 50ῃ οὗ Ἀεβοῦ, Κίηρ οὗ Ζοῦθ8}.᾽ γε Βᾶνε πο οἰβεσ πιθηϊίοῃ 

οἵ ἃ νᾶτ οἱ αν ἃ νὐτἢ Απλδ]εῖς Ἔοχοερί (μαΐ ἴῃ 1 5. 3.0, μεγε ΜῈ 
δτε το]ά {πὶ Πανὶ ἀϊϑισδυϊεα [ῃς 5Ροἱ] διθοῃρ ᾿ἷ5 ἔγίεπαβ ἴῃ 

7υάδῃ (νν." 5.).---12. 4πώῶ τὐλόη κα γεϊμγηοά [6 σηιοίς Ἐδου Ἐ 
ἐπ μα γα εν 07 8.1} εἰρίοεη ἐμομδαηα]. ΤῊΪ5 15 ργοῦδὶν (88 
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οὔ ίπ αὶ ἰοχί Βοσα, δὴ δοσίἀρτηθηὶ οὗ 2 5. 8:3, "᾿᾿πὰ αν ἃ πιδάς ἃ 

Βᾶη6. Απὰ ψβεη δὲ σείυγηβα ἔσγοπι ἢἷ58. βηγ της οἵ Αταπὶ, Β6 

βιηοίε ἘΔομ,,Ἐ εἰς." 4Η οἵ Ο(ῃγοηίοϊοβ, Μογεονεν Αδεμαὶ ἐδ: 5οη οἵ 

Ζεγμέαν;, ἰ5 ἀπε ἴο ἃ ουγίουβ πηϊβγεδαϊηρ οἵ ἃ σοργῖϑι (υ. ἰ.). ὙΤΒδ 

ἙΔοχηΐίεϑ πλδὺ πᾶνε ἰάκεη δανδηΐαρε οἵ ἰμε ἀθβεηοε οἵ αν δηὰ 
186 ἀΥτην, ΨΉΘη ΠΟΥ ΈΓΕ ἴα πογίῃ, ἴο πλάκα ἃ Ποβίῖ]α σαὶ, ἃ5 [6 

Αἰπδ]οκίεβ ἀἰὰ βεη Ὀδνίὰ Ιεἴ ΖΙΚΙαρ ἴο σὸ ποτ στ [μ6 ῬᾺΠ]15- 
εἶπ65 (1 5. 3ο). Τῆς γαϊϊεγ οΓ 51} 15 ΟὨΪΥ τηθητοπθά ἰῃ σοηηθο- 
τίου ἢ Ἑάοτα, 2 (ΒΕ. 25: 2 Κ. 14: 5. όο". Οῃ δοοουῃὶ οὗ ἰΐ5 

Ῥτοχίτηΐυ ἴο {πῈ 5411 πιουπίαίη, Καὶ λασ᾽»" ἴεάμηε, ἀθιὰ ἴο [86 54]: 
868, ἰ{ Βα5 βθϑὴ ἰἀθηι δὰ τ ἢ (Πε Ρ] δίῃ 65--ϑεδξ λα, αἱ [με βουϊμογῃ 

επὰ οἵ με Πεδά 5ε8.---18, 4πά κα ῥμὶ ραγγίδοης ἐμ ἘΔΟη1] 85 ἈῈ 
Βαά ἄοηβ ἰῃ Πδιηάᾶβοιιβ, ν. β. Ὅὴε ρίουϑβ ἔογσαϊα νΐοἢ ο]0565 ν. 
͵5 τερεαίβα ἤδγα νεγθδίϊ τα. 

1. ΓΡῸ] 2 5. 8: ὙΠ ΠΛ) ΤΣ ΓΝ] 2 5. ΠΌΜΠ ΓῸ ΣΝ, τ ΒΙΟΒ ἴ5 
αυΐίς πίη εΠ Πρ ]ς (866 51}.).---ὦ. ΟἹ οπιββίομ 8ε6 δρονε.---Ὡ Ν)Ὸ 55} 
2 5. 82 2Ν 15,.--3Ξ5.. ἪΡ ὙἹΣΊ ΙΠΔῺΥ Μ55., 2 5. 85 ἼτΙΠ. ΟὨἹ. ῥγε- 
5έγνεϑ ἃ οοττυρί 5ρε]]ΐηρ, τυ ἰςἢ βίποα 1 ἀρρεατβ ἰῃ ὦ οὗ 2 5., ᾿Αδρααζαρ, 
ΤΩΔΥ ᾶνῈ Ὀεξεη ἰουπὰ ἴῃ (ἢ8 ἔογτπι ὈΥ ἴῃς ΟὨτγοηίΐοϊογ.--- ἢ. Βδ5 
οὔ εὰ 20 12.---ΠῸΠ] ψνδηϊηρ ἰπ 2 5. Βη. {Π|η1κ5 ἴξ 5 ἃ οοττυρίίοη 
οἱ ποῦπ, αὐ Ἡεΐανι, 5366 τοῖ].--- τ] 2 5. δ'ϑπῦ, ΤΆς ἴογτηογ 5 γεδὰ 
δἴϊεγ τσ. ὉγῪ Βυ., ψῇο Βίηκβ ἰξ τεργεβεηϊεὰ ἴῃ ἐπιστῆσαι οἱ ὦ ἴῃ 
Δ 5.- 0} νδηιίηρ ἱπ Κι. οὗ 2 5., φίνεη ἰῃ Οτ. δῃηὰ βοπὶς Μ85.--4. 
ὈΟ ΡΟΝ ΓΡΩΦῚ 29 0Ν] 2 5. 84 ὈΦ. ΓΊΝῸ Ρ:ΦῚ ὔνκ. ὦ ἴῃ 2 5. 

ἀρτεεβ τὴ ΓΟ. Βυὶ Ἐ οὐ 2 5. 15 ἰΚεὶν πεϑγεσ ἴο [8 ἔσις τεδάϊηρ, 
ψΒΙΓΏ ΤῊΔΥ πᾶνε Ὀδεη οτἰρίηδ!ν σευεη ππάγεά ἐμαγίοίς, οἵ. 2 5. τοἱϑ, 

ἴο ψὨϊοἢ γὰ8 δα άἀεὰ 4 ἐμουβαπα Πογβειηεῃ, δηὰ ΒΏΔΙΪΥ ὈΥ οἴπεῦ δά- 
ἀϊιίοηβ δπμὰ Ἵβδηρεβ (ες ἰεχὶ οἵ Γῇ. ἀρρεαγεά (5εε Βη.).---δ. Ν2}"} 

Δ 8. 86 Ν2Π,.--Ἴη ἼΦΟΤΊ ἰπβιεδα οὗ ῬΦΘῚ ψε μᾶνε δὴ υὑπυβυδὶ 5ρε]]πρ, 
ς΄. ν. " ἀπιὰ ϑυτίδς -ροζαϑοῦϑ. ΕῸΓ ἃ 0}} ἀϊβουββίοῃ 8ες [. Ηδένγ, 
Κενωες 5ένεμέφμα, 1894, ΡῬρΡ. 28ο-183.-- ὙΡΎΠ0] 866 ν. 3... Ὁ.21) φαγ- 
γίδοηις αίνεη ἰπ 2 5. 86 645 [4]]16ὲἢ ἔτομιλ ἴῃς ἰεχὶ 85 (ῃς οδ]εοῖ οἵ 
ὈΦ᾿. [1 ἰ5 ἔουπα ἰπ ἰῃς γ58.---".}} 2 5. τ τ ΘΥγ}2] 2 5. Ἴπιὶπν, ΤΈΣ 

ἴοτταοσ ψῖνεβ ἴῃς Ὀείϊες ἰάοβ, γαλιοοῦ φανε υἱοίονγ ἰο Παυϊά.---Ἴ. ὃν 
ΥἽΩΡ] σοτγεοὶ ονὲῦ ραβδὶ υἼὩΡ ὑπ οἱ 2 8. (Βε., Ὁγ., Βυ., 5π|.).--- 

ὈΠΦΥΝ ὉΝ129] ψαπιηρ ἴῃ 4Ὁ.---ὃ. ΓΠ290] ἱγὰς τοδάϊης οοπμδτγπιθά Ὁγ ὦ 
ἴῃ 2 5., ετα ἴῃ Ὦ ποϑῦ, ο΄. ἢ. 225. Και. τοδὰ 8 Π290).-- 9 0}} 2 5. 

ον. ὦ ἱπ ῬΟΙΒ 2 5. δῃά Ὁ. μ85 ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν -- ΥΥἼΣῸ (οί. 
164 οὐ ἽΠ2Ὡ9Ὸ (Βη.), "ὍΠ20 (5π|.). Νοιμίηρ 15 πον οὗ ἃ οἷν οὗ εἰἴποῦ 

Π8Π16.---΄ } ΠΦΡ 52] ψδηῖηρ ἴῃ Δ 5., 8η δααϊίοη ὈΥ ἴῃς ΟὨτοηίΐςεσ, 
νυν. 5.--9. Ψ0] 2 5. 89 Ὑτ, θαι ἰῃς τοχὶ οὗ ΟὩ. 5 οοηδττηςὰ ὈΥ ὦ ἰῃ 
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2 8. δηὰ ἰ5 186 τόσα ρσοῦδθὶς ἔοστα (Ότ., Βυ.).--τῦϑυνς 155] ψδπείης ἰῃ 
4 5.-10. πῦϑὴ)] 2 5. 819 κἀἀβ8 (ῃς Κίηρ᾽5 πδπι6.---Ο γ15] 2 5. Ὁ", 
Βαϊ βἰπες ὦ ἱπ 2 5. μα58 1εδδουραν ἴῃς ἰεχὶ οὗ (Ἀ. 15 ἴο ὕες ῥτεξεττεὰ 
(ῦτ., Βυ.).-τοῦῦτον ΠΌΣΥ 2.2. 521] 2 5. 2) 2Ἱ 552) ΣΌ2. 52 ὉΠ ΥἹΟῚ 

ΓΦΠ).---11. ΜΦ2}] 2 5. 81: Φυη δηὰ δἷϑο αἴϊεγ ὉΠ ἴῃς δάἀάϊεομαὶ 

εἴδυϑε Φ29 ὝΦΙ.---ΟΥΊΝὉ}] 2 5. 812 ὈνῸ. Τῆς ἰεχὶ οἵ (ἢ. ἰβ ἴο ὃς 
Ρτείειτεὰ (δθεὲ 5π|.).---ῷ 5. 885 δέίεγ θθρον τς δά αϊτίοηδὶ οἰδυϑα 
ὩΣῪΣ Ἴ" 2ΠῪ 12 ὝΡΥΥ ὈΟΦῸΝ,---12.. ὈΥῚΝ ΓΝ πὴ ΔῊ 12) "92 Ν1] 2 5. 81: 

ὈῸΝ ΓΝ ἸΓΊΣΠ 2 Φ2 ὉΨ Ἢ Ὁ), ὙΤΈΟ ἤτϑὶ εἶδυβο, 4η6ὁ Ῥαυϊά τιαάδ α 

παριθ, ἴῃς ΟὨτγοηΐοϊοσ οἰ θαυ οπιϊεὰ. Ιηβιεδὰ οὗ 1292 ἴῃς οτἱχίπδὶ 
δίϊεγ ὦ ἰῃ 2 5. νγὰ8 12)Φ 321) (Βυ., Κὶ.). ὙΠῖ8 ΌῪΥ 8 Ἄοοργίβε μα5 Ὀδεπ 

ςοττυρίεὰ ἰπίο 13 "ΦὩΝ, δπὰ ἴβδὴ βοῦς βδπὰ 888 δά ἀδὰ ἴδε τη ϊββίηρ 
δῆλα οὗἩ ἰῃς τηοῖ μοῦ ΠΣ. Π2Π ΤΩΔΥ πᾶνε Ὀδθη 186 οοττοοῖ στεδαϊΐπρ ἴῃ 
1 5. (δνε. Τ5., Βυ.), ψετα 88 ἴῃς ἰοχὶ ποῦ βἰδηὰβ τὰ τηυβὲ βυυδβιὶ- 

ταῖς ΟΝ ἴογ ὈἽΝ, οὐ ροβϑβίδὶν (88 οτἰίπαὶ ἰεχὶ πιᾶὺ δᾶνς ςοπίδἰποα 
ἔπο εἶαδυθϑες δηὰ 85 ἃ ΨῇοΪς τοδὰ: ἽΝ ὯΝ ἸΣΊΩΠῸ 12Φ21) ὉΦ ὙἽ ΦΡῸ 

ΘΝ Γν 25 (Βυ., 58ΟΥ., βοιμενμδὶ δἵϊε Βε., ψῆο τεδὰ Απά .7οαὃ 

{πὸ 5οπ οἵ Ζεγμίακ σνιοίς Ἑάονι τυλδη μὲ γείεσηεὰ ὕγονι ἐδ οοπφμδϑὶ 
οΓ Αναν"). Κα. τεδὰ 85 Βα. ἜἼχοερί Ἵ") ἰηβίεδά οἵ ποπ. Ὅς νογὰβ οὗ 
ἴδε (Π|6 οὗ Ῥ5. ὅο, γιρὸ ν2)2 ὈΥῚΝ ΓΝ ΤῊ 2ΝῊ 2Φ.), Βυρροτι ἴῃε γεδάϊηρ οὗ 
Βε., γεῖ τῃς {ἰ]}ς πιοβῖ ργοῦδΟΙΥ 8 βυ βεχυδηΐ ἴο ἰῃς ἴεχὶ οὗ Γῇ. σι 
2) Φ 2} (Βη.).---18. Αἴεγ Ὁ.21) 2 5. 8:4 Βα5. ἴῃς δάαϊιίομδὶ οεἶδυβε Ὁ53 
Ὁ"21) ὉΦ ὈΥῚΝ, Ὡς ( ποῖ ἃ αἰτίοσταρηγ) ἴῃς ΟἩτοπίοϊοσ πδίυγα!ν 
οπιϊεα 85 βιρεγῆμοι.---}}.}}} 2. 5. ν2)). 

14-.17. Αἀπιϊηϊδίγαϊνο ΟΠ ΟΓ8.--- ΤΆ Κρ ἔγοπι 2 5. 8:5-1..---14 
ΤᾺε Κίπρ Ὠἰπι56} δοίεα 85 οῃϊεῖ ἡι5ιϊςα, {μ15 τηδ Κίηρ Ὠἰπη56}} δοσεϑβ- 
5.1 0]6 ἴο ἴῃ Ρβορίὶο, οἵ. 25. 15.5..---16. Ῥλανίἀ᾿ 5 περβον 0’ αὖ ἐπ 505 
οἵ Ζεγμίαΐ (αν 5 5ἰβίεγ) τὐα5 ουδν ἐ{:6 μοσἱ]. (Οἵ. 2:..---“ ε᾿ιοσμα- 

πα! 1μ6 5οπ οὐ Αἰ μά τῦᾶς {πε τεσογάσγ]. ΓῊΪ5 76 ποϑμαρμαὶ 
αἰναγϑ τηθηἰοῃθα ἴῃ [ἢ15 ΨΔΥ (2 5. 81:5 20" χ Κὶ 4 {ζ) Πεϊὰ οβῆςα 

450 ἰῃ {δὲ σεῖρῃι οἵ ϑοϊοτμηοῃ (1 Κ. 45). ὍΤῇε ἑυποίίοηβ οὗ [Βα 

τοοογάθγ (Ὁ 91Ώ, 11. ἐδ οπα ὐὴο σαμδος ἰ0 γέπιδρεδεῦ) Λα ἸΟΜΟΓΣ 
ἀεβηεά ἐχϑοῖγ. Μοβὶ ΠἰΚεὶγ μἰ5 ἀπ σοηδί βία ἰῃ σεπγϊπάϊηρ ἴδε 

Κίηρ οἵ ἱπηροτίδηϊ Ὀιυιβίπεϑ5 (5ε6 Βη. Αγοΐ. Ρ. 310, Νον. Αἰγεῖ. 1. 
Ρ. 308).---16. Ζαάοξ, ἐδε 5οη οὶ Α κι]. (Γ. 5" (65).--͵ἶ͵ μένιοϊδο}ν»Ὲ 
ἐπε 505 οὐ Αὐϊαίμαν]. Γ΄. ἱ., οἱ. 245.--δμαυσῆα τυας σογῖδ6]. ΤΒδ 

Βρε Πρ ἴα ἀουνία] (νυ. ὁ.). ὙὨε ϑοτῖθε (ὩΒῚΘ) τνᾶβ ἰε Κίπρ᾽β 
Βεοσείδγυ, 8ῃ οβῇςς ἀἰδβιίποὶ ἔτοπι {μδὶ οὗ ἴῃς τεσογάθσ. ϑμᾶνβϑῃδβ 
ὕνο 8005 δοίβα 85 βουῖθεβ ἰῃ (πε γεῖρῃ οἵ ϑοϊοιποῃ (1 Κ. 4).---17. 
Βοεμαῖαν ἐι6 505 οὶ " εδιοίαἀα' ) 56ὲ 1155, τυας συεν ἐδ:6 Οκογειθνίες απᾷ 
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ἐδε ῬΡεϊειλι4165] ἴἰε Κίηρ᾽β συατὰ (ς΄. 2 5. 15." 20᾽ Ἐν πΌτ  Κὶ 
15. ).--'|λπά Παυϊά᾽5 ξοης τύεγὸ αδομὲ {1:6 Εἴη] ἰδ [ῃ ΟΠΓΟΙ ο] τ 5 
ῬΆΓΑΡΉγαϑα ἴοσ 2 5. "᾿Απὰ Ῥδνία᾽ 8 850η8 ψεσα ῥγίεϑίβ ᾽) θεσᾶυβε ἢ8 
οουἱά ποῖ υπάεγϑίδπα ον Δηγ οου]ὰ δε ῥγίεϑίβ Ἔεχοερί, δοοοσαΐης 

ἴο Ρ, [Ὠε 5οη8 οἵ Αδγοῃ (8εε [ηΐσο. ῥ. 13). 

14. 2 5. 815 Βαβ ἼΥΥ Δἴίεσ 575..---16. ἼΣΩΝ 12 ἼΠ ΣΜΊ 2. ῊΝ 12 ΡΥ] 

ᾧ, Ἐ, 3 5. 8117 ἼΔΌΤΙΝ τῃς ἴγὰς τοδάϊηρ ἴοσ (., δαϊ β'ποα Αίδίμδῦ 
5. τηδπιϊοηδα 85 ῥτγίεδε Ὀεΐογο, ἀυγίηρ, δῃὰ δες Πανὶ 5 γεῖρῃ, τηοδὲ 
τηοάδτῃ βοβοίαγβ ργείεσ ἴο γεδὰ ἴῃ 2 5. δϊεγ “Ὁ Αδέαίμαγ 116 τὸ οἵ 
Αἰένιείεο (Ὁ τ.). ὙΒΣ οἤδηρε, ποννενογ, βῃουὰ ρὸ {υγίμοῦ δὰ να 

Ββου!ὰ τεδὰ ἱπ 2 8., δυῖ ποῖ ἴπ (ἢ., 2 πν 12 ἼΟΤΝ 12. ὝΓΛΣΝΊ ΡΥ 

(δες Βυ. Οο»1.).---- 9.2} βυρροτίεα δρδίηβι “ΛῚΦ οὗ 2 5. ὉῪ νΦ 2 5. 
205 δὰ νῦν : Κ. 4.-17. 5 Ὁ}] 2Σ 5. 818 »Λ27) ΕΥ̓ εἴτογ.--- 
Ἴτη τ ΨΚ] 2 5. Ὁ.)55. 

ΧΙΧ-ΧΧ. 8. Ῥαν 48 ψὰσ σίῖ (86 Απιπιοηϊίε8 δηά ἰμοῖγ 
Αγδπιθδῃ 411168.--- ΤΑΚΟΏ ἔγοπὶ 2 9. 10." 11] 123... 4, ΤΈΣ 
ΟἸΒγοηΐοϊεσ μ85 ογαϊ θὰ [ΠῸ παγταῖϊνε οἱ ᾿ϑαν  ἀ᾽8 Κη πεβ8 ἰο (ῃ6 
Βουθε οἱ ὅδ}, 2 5. 9, Ὀεοδυϑε ἢθ6 ῥᾶ586ε5 Ὗοὐδὺ επί γεὶ Υ αν α5 
τεϊαιίοη ἰο θαυ; ἀηὰ ἢθ μᾶ5 450 ογηἰἰεἀ ἴῃς ερίϑοάε οἵ αν 5 
οΥπ]ο5 ἰῃ σοηηροιϊίΐοη τὶ Βα 5μοΡα, 2 5. 11. 12, θδθοδιβα ἰΐ 

τεβεςι5 Ἰροὴ {π6 σμαγαςίεγ οἵ (ἢ Κίηγ. [Ιῃη (5 βίογγ οἵ (πε Ατ- 
τιοηϊϊε τνὰγ (ῃς αἴγεοί γαγίδιοηβ ἔγοτα ἱμαὶ οὗ 2 85. ἃτὲ οὗ γλΐῃοῦ 
ἱτηροτγίδηςε, οὨἰεΗγ (Πο56 οὗ ἃ πιδρη γίηρ σπαγδοίεγ ἴο ρίνε Πανίά 
διεδίεσ ρίογυ, οὔ ἴο ϑτρ] Πγ (μ6 πατταϊϊνε (5ε6 Ὄβρϑοί!ν θεῖον 
νν. δ. 1. 1. .), 

ΧΙΧ. 1-16. Το Κίηρ οὗ Ατηπιου ἰηβι}15 Ὀαν!ά.---Ἰ. Να-. 
μαθῖ ἐδ:6 κἰηρ οΓ ἐ᾿ι6 εἰμ άνεη οὗ ̓ Ανμηο"] (ν." 2 8. τοῦ τ 5. 11’. 1. 5 
ἃπὰ Ρεσθᾶρϑβ α͵50 2 5. 17") τνὰβ δἰγεδαυ οὐ (6 [ἤγοης ἀυγίηρ {Β6 
Εἶπε οὗ 540] (1 5. 1τ' 5}, θὰϊ (815 ἀοεβ ποὶ ἱγαρὶν ἃ νεσῪ Ἰοην 
τεῖψη, βίπος ψψὰ ἢᾶνε 0 εχδοί σῃγοῃοίοσυ ἴογ (86 δνεηίβ οἱ εἰἴμεσ 
540}᾽8 ογ Πᾶν 48 τείζῃ.---2. ὙΠ η (με Κίην οὗ Αππηοη ἀϊεά, Πανίὰ 

τοβοϊνοαὰ ἴο βῆονν Κίπάπϑββ ἰο ἢἰβ δὸὴ Παμμ Ὀξοδυδβα οἱ 8016 

Κίπάπεθβ5 πο (ἢε ἔδίμοῦ μδὰ βῆοντῃ ᾿ἷπι. ἮΝ μαὶ (ἷ8 Κίπάπαεβ8 
ν͵88, ἴῃς Ὠἰδίοσυ ἀοαβ ποί (ε}}] υ5. Βεγίβεδιι βιιζρεϑίβ ἰἴ τῇδυ Βᾶνα 

θεεῃ ἀυπηρ [πε ἔτης ψβεη Πανὶ ἃ νγα5 ρεγϑεουϊθα Ὀγ 540]. Ηἰγαπι᾽5 
Ἰονε ἔογ Ῥανίὰ ἰδ ἴο ἃ βἰ μι} τ πιϊββίοη ἀροὴ [ἢ δοςεββίοῃ οἵ 501ο- 
τλοη (1 Κ. 5:5 α)).---5Β, ΤῊα ῥγίποςϑ οὗ Απηλοη, βυβρεοιίη ἀρ ί μοῦ 
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δρυτεβδῖνε τονε οα ἴδε ρᾶτί οἵ ἴῃς Ηεῦτεν Κίηρ, ναγηθὰ {μεῖς 
Ἰοσά ἱῃ ἴδε βοογηΐυ! αιεδβιίίοα, Ταϊηξοοί κοι ἐμια! Παυϊά ἀδεῖγες 0 
πομον ἐδ ζαὐλιον δεοαμδε μὲ παι 5ομ2 σονηογίεγς τηΐο ἐδι6ε}---4, 
ΜΙ ἃ. σϑοκ]εβ8 ἀείοστηϊηδίίοῃ ἰο ργόνοῖα νᾶσ, Ηδηυπ ἱπϑυϊ θᾶ 
τε διηραββδδάογβ οἱ Ὀανία.-- -ΤῊς θεασά νγᾶβ Βεϊὰ ἰῃ δὶρῇ εϑίεεπι 

διθοηρ ἴῃς Ηεῦτενβ. Τὸ στεπῖονα ἰμῈ Ῥεδγαβ δηὰ βῃοσγίθῃ [86 

ΤΟΌΘ5 οἵ (δε διῃ θαββδάοσϑ ἰο ἤδᾶγ ἴπ6 νυδἰβί, νγὰ5 8ὴ ἰηβυϊ ἰηἀε66ὰ.-- 

δ. Ῥανίά Ξανοά με ἔβε!πρϑβ οἵ ᾿Ϊ8 τη εβϑεηρΈΓ5 δη ὉρΡΒεϊά ᾿ἰβ οὐ 
αἰχηίϊςν ὉῪ αἰϊγεςστηνς μδὲ {μεῪ βμουϊά σεπλδίῃ δί 7οσίομο ὑμε}]} (πεῖς 
Ῥεδγάϑβ βῃουϊά θὲ στοόνῃ.---ογίολ] (ἼΤ) 8 [86 ψε]1-Κῆονσι ἴον 
ἰπ [Ἀς Ἰονγεσ Τογάδῃ νδ]]εν, με τηοά. Εργέμα, δθουὶξ ἰουγίεει. τα ῖ]68 

(85 ἴδε οτοῦν 165) ἔγοπλ ἐγ ϑ8] 6 πὶ. 

1. ΦΓΣ] νδηϊτης ἴῃ 2 5. το, ψἈῖο ἢ Β45 10Π Ὀεΐίοτε "2. Βα. δἴϊεσ 
Ἅε. Τ5. οπιῖϊ 1..---ὦ. 2] 2 8. τοῦ ἽΦΝ9.---Ο 5)» 00] ππιίηρ ἱπ ἃ 
5., ὙΠ ]ς ἢ} Βᾶ5 (δε δάαϊτοηδὶ ρθταβα γ»12} Ὃ2 δηὰ ὃμκ ἱπβίεδὰ οὗ ἢ» 

Ῥεΐοτε ῬὩν. 4 8. ἰδοῖκβ ὃν δείογε ἽΝ, ἱβουρῇ ρίνεῃ ἴῃ βοπὶς μ58., δηὰ 
Αἶβο Ὅτ) 7.π ὕν.--τϑ. 2 5. τοῦ δίἀ8 ὈΠΟΣῚΝ δέϊες 1, δπὰ ἱηβίοδὰ οὗ 
ΟΝ Ὁ ΩΡ ἸΝῺ ΤΌΝ ὈΣΟΥ ἼΘΠΟΥ ἜΡΓΟ ὍΣ», 2 5. μα9 ὌΠ ΓΝ ἽΡΠ ὝΣ}2 
ὙΌΝ ῬῊΩΡ ΓΝ Ἢ πὸ ΠΏΘΠΟΥ ΓΙ, τ 220] ῥτθοθάεβ (86 βυδ)θοῖ ἴο 

᾿ ἄδιτονν βίγεββ ὑροὴ ἴμε ἰάεα οοηνεγεὰ ΕΥ̓ 186 νεγῦδὶ ἴοστω, Ὁσγ. ΤΗ͂Ι. 

δ τς (4).---Α. Ὀπ(2»}} 2 5. :οὐ ὈΡ᾽ ὙΠ ΤΙΝ Γθ2»).--τῦῦ ΡῸΠ]. ὙὍῈς ΟΒτοη- 

ἰοῖες μα8 ρίνεῃ ἃ ἰε85 οβεηβῖνες νογὰ ἴδῃ Ὀπηηη οὗ 2 5. (Βῃ.).---ὅ. 
1559.] δῃὰ ὈΥΦΟΝΩ Ὁ}] δὲ ψϑηϊτρ ἰπ 2 5. τοῦ. 

6-16. Το Εγϑί οἀπλραῖρσι.--6, 7. ΤῊς ΟὨγοη οΪεσ μᾶ5 αυΐία 
τον τ 6 2 5. τον, ψηϊοἢ στοδᾶβ Κ"ἼΏς οἰ] ἄγε οὗ Ατησηοῃ βεπὶ 

πα Βἰγεα (οὔ) Ατατὰ Βεί-τεβοῦ δὰ Αγδπὶ Ζορα ἔγεηῖν ἴδου- 

βδηὰ [οοἴπιεῃ δηὰ (οἵ) (με Κίηῃρ οἱ Μδδοβϑὴ ἃ ἰπουβδηὰ τηθπ 
δηὰ (οὔ) Ι5ῃῖοῦ ἔνεῖνε ἱμουβδηα πλθη." ἵνε. Τ,5. απὰ Βυ. οτμιἱξ 

“ἃ [ῃουβαηὰ πηεη,᾽" 5ἰποα (6 ΟΠγοῃίοϊεῦ 885 ἃ ἰοίδ] οὗ 32,οοο. 

ΤὨε βουγοοβ οὐ ἴδε πηοίϊνεβ οὗ [πε σἤδηρεβ ἰηἰγοδυςεά ἰῃ ἴδε ἰεχὶ 

ῬΥ {μὲ ΟὨγχοηΐοϊοσ ἃσὲ πῃ ϑ οὔβουγε. Τμδὶ μα βϑβου!ὰ οοηνεσὶ 

ἐοοίϊπλθῃ ἰῃΐο ομαγίοίβ 8 οὔνίουβϑ ἐπουρῇ ἰο πιᾶῖκα (Πὲ νυἱοίοσγ οἵ 
Ῥανίά 50 της ρτεδίογ; δηἃ ροβϑί ΙΥ ἃ ϑἰπλ}]αγ πηοίϊνε, ἀημὰ ἢΐ5 

Ἰονε οἵ ἀείδ!! βείρ ἔοστίῃ πηᾶρηΐβοθηςς, τᾶ πᾶνε ἰθὰ Ὠΐπὶ ἴο 

ἰηϑοσί 848 [πε σοιηρβηβδίίοη [6 δῃοστηοιβ β8ι1πὶ οἱ α ἐομεαμά ἐαἰ- 

επὶς οἵ οἰΐνεγ. Ασρςοτγάϊηρ ἴο 2 (Ἡ. 255 ΑπηδΖίδἢ Ὠἶγεβ τοο,οοο πΊθῃ 

ἴος ἃ Ββυῃάτεα ἰα]επί5. “ Ι5ῃῖ0 Ὁ ̓ τπῖδὺ μᾶνε θθθ οὔθ ἃ58 Οοὔϑουγο 
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ΟΥ Ὀεοδιιϑα οὔ σί ΠΑ} ᾿οποα τὴ ΔΜ]α ασαΐ οὐ Τἰῃτουρἢ ονεγβί σα. 
Αγαην-παπαγαΐηι τΑαΥ μαννα Ῥθθη βυρϑιίτυϊοα ἴογ Βείῃ-το βοῦν Ὀ6- 
οαυβε (ῃ6 ΟΠγχομίοϊεγ ἰάθη ῆεα (Πα Ἰαίίες τ ΕκθΟΡ οἵ 705. 
19", Μ ΙΓἢ 85 ἃ Ῥοβϑεβϑίοῃ οἱ Αϑῇδσ σου] ποί βεϊοηζ ἴἰο {με Ατὰ- 
τλθδη8. ϑίῃοε Αὐδι]θδῃ8 ἔγοση Ὀεγοηά [με Εἶνεσ ἰοοῖς ρατί ἰῃ [86 
βεοοῃα σδιηραίρῃ (ν.")), Αγανι-παπαγαΐηι ν᾽Ὰ5 Δ ΑΞ. 5 5 1{ἴ6. 
ΤὨαε Δβϑοπλ] ηρ; οὗ [με Ποβὶ αὐ Μ|εάεδα ἰβ8 ἃ ἰουςἢ οἱ ἀεία!} ἀεβοτὶρ- 
τίοῃ, Ὀυϊ βοδσοοὶν σοττεθροηαϑ ἴο (με δου] [αςὶ, βίπος Μεάεβθα ἰβ ἃ 

Οἷἵγ οἵ πουίμεσῃι Μοαρ. [ἢ 8οπῖα ΨΑΥ ἰΐ πιᾶὺ μάνα θθθη σοηΐαβεά 
ψῖ ΒΔΡΡΔἢ οἵ Απηηοη.---Αγα»»-παβαγαΐη!} “Ατᾶτὰ οὗ ἱπῈ ἴνο 
τἰνεγβ," ὁ.6., Ρτοθαῦὶν {μὲ Τίρτίὶβ ἀπὰ ἴμῈ ΕἸΡΏγαίεβ, οὐ 1". 

-π-Αταρι-ηια αφα}}] (Ὀι. 3' 705. 1.3.) γγ1ᾶ5 ἃ 5π|8}} Αγαγγδβδη Κίησάοιω 

ποῖ ἔδσ ἔτοιῃ ᾿απιαϑοῦβ ἰῃ Οδυ δηϊ15.---Ζοδα}]. (ΟἿ. 185.-- 
Μοάοϑα] (Νὰ. 2139 15. 15' 705. 13". 19 {; αἷδο Μοδθίϊε ϑίοῃε 

ΠΙΣΠΌ, ᾿ης 8) νγδ8 δροιυΐ 5ἷχ τα} ]65 βου ἢ ἔγοτα Ηδββροῃ.---9. Τῆς 
Ομ] άγοη οἵ Απησπιοῃ ἀτναϊεα 7οΔ 5 δἰΐδοκ αὐ ἐΐ6 ραίε οἵ ̓ ς εἶν, 
ἀουθεῖε8β9 ΒΑΡ δ Απηοη, 116 [π6 ΑΥγδπλθδῃ ἔοσοθϑ  σα δὶ 

80 πλ6. ἀἰβίδηος ἐπ ἐπ βεϊά.---10. 11. 704} ῥγερᾶγεβ ἴο αἰίδςκ (86 
Ατδηλθδη 811168 ἈΪΠ1561} ἢ ([Π6 ἤονγεγ οὗ [ῃ6 ἀστηγ, θδοδυβε ἱμῈ 
ΨΜΈΓΕ ΡΓΟΡΔΌΪΥ {ΠῈ 5: Γοηρογ, Μν Ἀ116 ἢΪ5 Ὀσοίμοῦ Αἰ βμδὶ στ [με γεϑὶ 

οἵ τε ρεορὶε ἀγανν ἃρ Ὀεΐογε ἴμ6 Απημηοηἶῖ65.---Οπ .70᾽ αὖ δπὰ 

Αὐὴοματ 5ες 2:..---12.. 1186 ἔογοοϑ οὗ 70} ββοιυ]ὰ 5ῃιονν {μϑλβεῖνεβ 

ὉΠΔ0]ε ἴο οορε ψἱἢ {πεὶγ Αταιηεδη δηϊδροηϊβίβ, ΑΡΙβμδὶ 5ῃου!ὰ 
βεηα ἰπὶ γε- εηζοσοειηθηΐβ, δηα ἰῃ οα86 ΑΡίβῃμαὶ βΒῃου]ὰ θὲ ραΐ ἴο 

186 ψοσβα, ΓοδὉ ῥγογηΐβθα ἴο Βεὶρ μἰπι.----14, 16. 7οδὈ᾽ 5 Βε]ρ, μον- 
ΘΨΕΙ, 85 ποΐ ηδεαεά, ἔογ (ἢ6 ΑἸητηοη 65 Ἰοϑὶ μθᾶτί ἤθη {ΠΟΥ 58} 

{πεῖς Ασγαγηδθδη πιογοθηγίθβ ἰη [0}} Εἱρῃί, δηὰ τεϊγεαϊεα πη (ἢ ς 
ψ8}}5 οὗ {μεὶγ οἰτγ.---ἀηὦ “0 αὖ σαηις ἰο .]εγμδαΐδη!}. Ἐρτ [86 {ἰπης 
τδς οσαπιραΐρτηι ννὰ5 οἱοββά. 

6-7. Ἰφκ2.5] 2 5. τοῦ ἸὥᾧΝ2).--τ Ὁ" Ὁ»] 2 5. Ἴ2. ΤῊΘ σεπιαῖπάογ οὗ 
ἴμεϑε νεγβοβ 5 αυἱία ἀϊ βογεηῖ ἴῃ 2 5. (υ. 5.).---ὃ. ὈΛ225 ΝῸΣ 55] 2 5. τοῦ 

ὉΝ22Π ΜΏΣΣ 5. Ὠγτ. δοςερίϑ 2 5., (με οοπϑιγιοίοη δεΐης [μὲ οὗ δρ- 
Ῥοϑβίιίου. Βυ. ἔοϊοτβ ΟἩ. ρυϊεηρς κῶν ἴῃ οοπβίγαςϊ, Βαϊ θΟΙᾺ οὗ 1Πε8ς 
τεδα 95 σοηνευ ἴμε στοηρ ἰάεδ ἴμαὶ (ἢ Βοβί οοηϑβίβιδα οὗ τὴ 4} πιδν. 
ὍΒε οτἰφίπαὶ ἀπάουθιθα!ν τνὰβ ὈΥἼ2)Π} πη ὃ. (ΤΆ., Οτδεῖζ, ΟἽ., Βη.), 

βίηςς ἐλε ρελὶν πιεπ ποτα αν ᾽5 θοάγ-χυδτά.---9. Ὅ»}»Π Π.5] 2 5. τοῦ 
ϑη πῦρ. ΓΟ. [88 16 οτὶρίπδὶ γεδαΐϊην (Βε., Βη.). Τῆς οἰϊγ ἰ5 

ἙΔΌΡΔΙ, ἴδε τουδὶ οἷν οὗ Απιπιοη.--- Ὧν Ὁ)250] 2 5. τερεϑῖβ. [86 
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ὩΔΙ168 οὗ ἰῃς ἔουγ 4111.856. ΟἿ. Βα5 φίνθῃ ἃ παίυσγαὶ ραγαρῆγαβα.---10. 
ΣΝῚ Ὁ20] 2 5. 10᾽ ὝΠΝΟΥ Ὀ200.----ἼΠ2}] 2 5. "Ὅπ2. Βα. ἰοϊϊονγβ ΓΒ. 

-͵ἸΔδ. .2Ν] 2 5. τοῖϑ "Ν, ψ ρος ἰβ (86 Ὀεϊΐεῦ 5ρε!]ΐησ, 50. 8ἰ5ὸ 
νυν. 1. ο΄. ταῖν 9). 4 5. Ὑψ--12. πριγῦ] Ὁ 5. τοῦ πρυϑὺν.-- 
ὙΤΡ ΨΥ] 2 5. 15 γηφυτο ὑπϑῦπι, [1 ἴθ ἱπηροββίδὶς ἴο ἀείεγταῖπα πμῖοι 
ἰεχὶ 8 οτσίπαὶ (Βη.), (δου ῥτοῦΔΟΪΥ (δαὶ οὗ  58.---18. νὉ}] ἸῸΝ, 

ἀγὰ, τὰβ ῬΓΟΌΔΌΪ ἴ86 οτἰφίμδὶ ἰεχὶ οὗ 2 5. 10! (566 511.).---14. ν)0Ὁ 
ΟΠ ΟὉ ὉἼΝ] 2 5. 1ο᾽δ Ὀ.Μ2 ποπῦου. ΤΆῊς ποτγάϊης οἵ (Ἡ. 15 ἴδε πιογδ 
ξταρῃϊς.---1δ. ΠῸΠ Ὁ] δηα γ»ῈΝ] δὲ νδηϊϊτα ἴῃ 2 5. το, ὦ τεδᾶὰβ 
απὰ {μεν αἷδο βεὰ ὕγοηε ἐδια ῥγεδεηοα οἵ .]οαὖ απά ἥγοης ἐμιε ῥγεϑεηπος οὗ 
μὲς δνοίπεν. Ἡδησς ἰξ ἰβ ἰηξεγγεὰ [μδὲ 2Ν Ὁ 20 βίοοά ἱπ (ἢ οτίφίπαὶ 
τοχὶ δϊοσς Ομ (Κἰ.).--τ-λ 5. 8α8 δἵϊες ΠΡ (2 5. »5) 186. δἀάϊοηδὶ 

εἶαυβα ἸῸΡ 22 Ὁ»Ὸ 2) 29, ΤΈΘ υητεϊϊενοὰ βἰδίοπιθηὶ οὗ Οἢ. αμά 

Ἱοαῦ εανιε ἰο «Ϊ]εγμδαίεηι 8 σοτΔΙΩΪΥ ὙΟΓΥ δΔΌγυρὶ, δηὰ ταοτὰ ᾿ἱἰκεὶν δὴ 

Δοτίἀσηιθηὶ οὗ δὴ οτίρίπδὶ ᾿πδὴ ἰμδὶ ἴῃς ἰεχὶ οὗ 2 5. βῃου]ὰ Ὀὲ δῇ 
εχραπβίοη οὗ δὴ οτίρίπδὶ τεργεϑεηϊεα ἴῃ (ῃεῈ ἰεχὶ οὗ (., δ8 Βη. 
βυρρεβίβ. 

106-19. Το βοοοῃά οδηιραΐρῃ.---Ἰὴ {5 [ῃ6 Ατγδιλδαῃβ ᾿οη6 
ἰ τε- οηἱοσγοθτηθηΐβ ἔγομι ἴῃς ἔα πογίῃ ἰῃ ογάεσ ἴο σεραίῃ {μεὶγ 
Ἰοϑὶ ῥγεϑίϊρε.---16. Τὴὸ Αγαπιθδῃβ μδα Δρρδγεηῖν τεϊυγηεά ἴο [ἢ ς 
πογίῃ, εσε ἴμεν γα] δηὰ σης 7:655εηρογς απὰ ὅγομσἠξ ομὲ ἐπ6 
Αἰγανιδαης ἐμαὶ τυεγε δεγοπα ἰμε Κῖνεν, ἱ.ε., [ὩΣ ἘᾺΡΗγαίεβ. Ασοογά- 

ἰῃρ ἴο 2 5. ἴξ ννὰ8 ΗἨδάδαάθζεγ ψῃο βεηΐ ἔογ (ἢ πογίμεγῃ Αγδτμθδῃϑ8. 

ΕΠΒΟΣ δὶβ δυϊμογν εχίεπάεά ἴο (ε στερίοῃ οἱ Μεϑβοροίδηχία οὗ 

Β6 ΟἿΪΥ Δρρὶϊδὰ ἴο [86 Αγδιβββῃβ οἵ (μδὶ σουπίσυ ἔοσ αϑβϑϑβίδποα.--- 
ϑλορμας} (ν. 15, ΘΒορδοῦ 2 5. το". 15. 0) 186 σοπλτηδηᾶογ οὗ 

Ἠδάδαεζεγβ δυτηγ, τνᾶ8 ρ]δοεα ἰῃ σοϊηπιδηα οὗ [Π6 ΠΕ Ὴ ἰΤΟΟρϑ8.--- 

117. Ῥανίά ἴῃ ἴυτῃ ραιμεγθὰ 411 [ῃς βρμιίηρ πλεη οἵ [5γαε] ἐορείμοσ, 
ετοββοά (Π6 Τογάδη, απ σαρὸ προη ἐπερε; οὐ Ὀδί(ΕΓ ΡΕΓΠΔΡΒ5 δέϊεγ 
2 8. (υ. 1.) αμά σαπιε ἰο Ἡ οἷαι, ἀπ ἀμ κηονῃ ρῥ]άςε.---Α“) "ὦ δεἰ ἰδ 

δαμίο ἐπ αγγαγ αραΐγο ἐπ6η1:]. ὙΠεβε γογὰβ γα βιρογῆμποιβ δηὰ 
Βανε διίβεῃ ἔγοπι ἃ σερειτἰοη οὗ ἴῃς ἰοεχὶ (υ. ἐ.).- -ΑρΡΡ γεμιν 

αν ςοπηπηδηἀϑ ἰῃ ρογβο οἱ [Πἷ5 ἐχροαἰοη.---18. ΤῊΣ Αγαπιθδῃ5 
ΨΕγῈ ἀρϑίη ἀείεαίεα .---θδουεη ἐπομδαπά οπαγὶοί] 2 5. τοδ “βενεῃ 
Βυμάτεα οπατγίοίβ,᾽ ἂῃ ἰηἰεηιίομαὶ σἤδησε ὈΥ (86 ΟΒγοηΐο]εσ ἴο 
ταδρηΐΐν αν’ 5. νἱοίογγ. Βαξ {μ6 οἴδησε οἵ ““ογ ἐβουδαηὰ 
Βοσβθῃθῃ᾽ (2 85.) ἴο ογίν ἐπομδαπά ζοοίν" 6. σδῃ ΟὨΪΥ Ὀς Ἔχρ]αἰπθά 

ου ἴδε ρτουηά [μαὶ ἰῃ6 (ΓΟ ΐΟΪΕΓ ᾿γεβοσνεβ ἴῃ6 οτὶρῖπα] ἰεχί. 

Οἰδβοσννῖϑα ἢὸ ἔοοίμπεη νου θὲ τηθηιοηθά ἰῃ 2 5.---19. ΤὨΐβ 
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νἱοίοσυ τψὰϑ σοιηρ είς ἂηά ἰῃε Αγαπηθᾶη5 ψεγα τεἀυςεὰ ἴο ἴδε 
Ροβίἰἴοη οὗ ἃ 5ι]εςΐ ρβορίε. 

16. 122})] 2 5. το η}).---Ἴ Πα Οτοηίοϊογ μ45 δοτιἀρεὰ δηὰ βἰπιρ βοὰ 
18ς παττδίϊνε οἵ 2 5. Ὁ οὐλϊτἰης {πε οἰαυδβεθ “ δηὰ ἱΠΕῈῪ γεγα Δϑβει ]εὰ 
τορεῖδεν," “δηὰ {μεὺ οσϑτης ἰο Ἡδεϊδη.᾽" Τῆς Ἰδίζεσ στη ὃς ἃ στοης 

᾿ηβογιίοη ἴῃ 2 5. (Βη.). Ης δ'53ο [85 τοϊδί πεὰ οἣς ρ]υγαὶ βυδ])εςὶ [πτουσῃ- 
οὐ τεζειτίησ ἴο [Ὡς Αταπηδβηβ, {π.5 ἐλεν 56} το ϑϑόηροῦς απ δον δγομρῆς 
ομὲ, εἰς., ΜΏΕΓΕ 2 5. 885 “Ἡδάδαςζεσ βεηΐ σηδβϑεηβοτβ δηὰ Ὀσγουρῆὶ οὐἱ,᾽" 
εἰς.---Ἴ0}9] 2 5. Ἴ2ιΦ, 50 δἷϑο ν. 13.---7. Ὁπῦνκ ΜΝ2}} ἴο Ὀε τεδὰ σῖῖ 
2 85. ποῦ Ν2, Οἵ. ποὺπ σπά ἠδ εαηιὲ ἰο Ἡεΐαπι (Βε., Βη., Κὶ.). 
ὙῊΪ5 ΡΓΌΡΕΥ Ὥδτης οσουγβ νγῖςε ἰῃ 2 5. το, ἴῃ ν. 16, (ῃς ψαίμεγίηρ- Ϊδος 
οὗ ἴδε Ασδιιεδῆβ, δηὰ ϑεοοπαϊυ ἴῃ ν. 17 ρϑγα]εῖ ἰο 115 βυδειϊξυϊοη 

Βεζα. [Ιἰ ἰβ ροββίὶς {πδὶ 'ἰπ ἴῃς ἄγβὶ ἰπβίδπος είν, τεδὰ Ὁγ Οόγηῖ] ἴῃ 

ΕΖ. 4η}5 αἴτεον ϑιγαίτη δηὰ 5ἰϊυδίςὰ Ὀείΐνεεη ἰμς Ὀογάεγ οὗ Πδχηδϑβοιιβ 
δηά {Πς Ὀογάεσ οἵ Ηδπιδίῇ, 15 πγεδηῖ. 1 (Πϊ5 ἰβ δοςερίεά, Ηεἰανε νη 58 

ἴδε ποσγίβογη σα! γίηρ-ροίηι ἔοτ (Ὡς Αγαπγθδπϑ ᾿8]]εἀ ἔγοπι Ῥεγοηά τδς 
Είνεν (2 5. το") δῃηά τῆς τεδάϊηρ οὗ ΠΪ μροη ἐδξηι 18 οοττεςῖ δηὰ 2 5. 
1οῦῦ βῃου)ὰ Ὅς ᾿σοττεοῖεά ἔτοπι Ομ. δηὰ ποῖ υἱκαὲ υεγϑα.---σδν ὙΨῸ 
ᾶτε ἴο ὃς 5βίγυςϊκς ουξ 88 8 αἰ ορσταρὮΥ ἔγοπι ἴμς [ο]]οννΐης δηὰ (πε ῥσε- 
«εὐΐης σνοσάβ8.--τπ} Ὁ ὈἽΝ ΓΝῚΡΟ ὌΥΙ ὙΨῸ 2 5. 1017 ἼΔ ΓΟ Ὀσκ ΟΡ. 

(25 [ο]]ονβ 2 5. δὰ ἃ (ῃ., θῇς ἴῃ 2 5. 05 ἔο!ονβ ΟἿ. δπὰ Α 2 8. 
ΕΠ͵Βος μετα ὰ8 ἃ ναγίδηι ἰγϑα του τ ῖς ἢ τὰς Πανὶ ἰηϊδίς τῃ6 
δοϊοη οὐ τῆοτε ἱπκεὶγ {88 σβδηρε νψὰϑ ἀπε ἰο [Ὡς ΟἈτοηίςϊου δηὰ 
βοῖης Μ88. οὗ (ὦ σϑτηα υπάεγ ἰϊ5 ἰηθυοηςε.---18. Ὀ.05Ν] 2 5. 1018 ΓΊΝ.-- 
δ) Φ᾽Ν] 2 5. οϑρ. ΤΆς ἰεχὶ οἵ (Ἐ. ἰ5 ἴο ὃς ρτείεγγεά 5 ογίρίπδὶ. 
Ὅτ. δηὰ Βυ. τεδὰ Φ Ν.-- Ὁ ΝΥ ἽΦ ἼΡ᾽ ΠΝ] δογιἀχεὰ ἔτοτα 2 8. 

ὍΨ᾽ ΓΙΌ ΠΣ ἸΝῺΣ ἫἽΦ ἼΣΦ Γι) -τ19. 2 5. 1οἱ» δ88 ὈΡῸΣ 5 τὰ ΥἽΩΡ 

Ἢ ἴῃ δρροβίιΐοῃ 85 186 βυδΊδςξ οὗ Ἰκν).-τττῶν ΜΟΥ ὙΥΊΣΡΟΥ ὍΥΥ Ὁ»] 2 8. 
ὙΚῸῪ ΟΥ̓Κ ὈΜΎΦΟ πκ. ὙὍῈῈ ΟΒτγοηίοϊετ 15 ποτε οοποεγποὰ τῖ ανίὰ 
1λδὴ Ιβδγϑεὶ δπὰ [88 ρϑγαρῃγαβθά δοοοσαϊηρυ. 

ΧΧ. 1-8. Το οοπαιιεβί οὗ Απιπιοῦ.--1. Αηὰ ἐ σαρις ἰο ῥα5ς, 
αἱ ἐπ6 ἐνις οὐ 16 γείμγη οἵ 1:6 γεαγ, αὐ ἐμ  “ἶηι6 εὐλόη Εἰπρα ρο ομ} 
5 ἀου . 1685 ναὶ {π6 ΟὨγοηΐοϊεσ σορίοα ἔγοπι 2 5. 11', Βαϊ {Πογὰ 
186 οτἱρίπαὶ τνᾶ5 “αἱ (πε {πὸ ἤθη [Π6 Π]ΠΘΘΘΘΏΘΓΒ ψψεηὶ ἐοσίῃ,᾽ 

ἦνε., ἃ Υεᾶσ αἴϊεγ αν ἢγϑὲ βεηΐ τ βϑεηρεῖβθ ἰο Ηδησῃ, 10᾽--2 5. 

1οῦ (5εε 5π1|.).---α "ὦ ο᾽ αὖ ἰεὰ ὑογί “16 οἰγεηρ οὐ ἐμ: ποσί απά 

ἀεειγογοά {6 Ἰαπά οΥ {πὸ οὐμπάγοη οΥΓ ̓ Ανωμοη, απὰ ἢ σαν απὰ 
δεσίερεά Καδδα} ἃ ΡῬΑταρῆγαβε οὗ 2 5. “"᾿ἀπά Ὀδνία ϑεηὶ 708}, 
δηὰ ἢΐ5 βεγσνδηῖβ ἢ Πΐτη, πὰ 811 [5γϑὲ]; δηὰ {πον ἀδϑίγογεά (Π6 

ἙΒΙΙάγεῃ οἵ Αἰηποη, δπὰ δεβίερεά ΒδΌΡδῃ." Τῆς ΟὨΒγοηΐοϊοσ 
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ΒΒΔΓρΡΘΩ5 ἴδε παγγαίϊνα ΟΥ̓ τη κίηρ ἰδ τλοστα ἰηάίν! ἀκ] }5ἰϊς.---ἰὶ 
ΒΕΕΙῺ5 ἃ ουγίοι!8 ονεγϑίρης οὐ {δε Ῥατί οἱ [ες ΓΒτοηίοϊος ἴο μᾶνα 

τεἰαἰηεα ἔτοπι 2 5. Νοιυ ᾿αυϊά τυας αδἰάϊηρ ἐπ " ἐγμδαίσηι, (6 σογὰ5 

ἰπιγοάυοίηρ [μ6 βίοσυ οἱ Βδίμβῃερα δπὰ οιἝ οἵ ρἷδος ἰῃ με Ὁῇγοῃ- 
ἰοϊοτ᾿ 5 παιτδίϊνθ, βίηοε ἰη (δε ἕο] οννίηρ νεγϑαβ αν ἰ5 οἰθαυγ ἴῃ 
18 δε ψῖτ [ΠῈ ἀττηγ.---ἀπὰ "αὖ Ξ»»ιοἱς Καδδαΐ απὰ ἀδείγογεά ἐ]. 
Τὺ. 25. τ2" ψὮετγα ἴδε ἰεχί 18 [δυγ (5εῈ 5πι.). Ασοογαϊΐηρ ἴο ψῃδὶ 

566 Π|5 ἴο Βᾶνε Ὀδθὴ ἴῃῈ οτἱίπαὶ ἰεχὶ οὗ 2 5., 7οδὴ οἀρίυγεά ἃ 
Το δοδίίου τ μΐςἢ ῥχοίεοίθα {π6 οἰϊγ 8 ψδίεσ. ἽΝ νἱοΐοσυ {μ5 

αϑϑυγεά, με βϑεηΐ ἴογ Πανὶ μαὶ (ἢε Ἰαϊίεσ τῖσαι μανε ἴδε ρίοσυ οὗ 
ἰακίην [86 εἰϊγ. Βγ [86 ΟΒγοηίο εγ᾽Β δυσί ἀρτηθηΐ, (με Κίηρ' ἀρρεᾶγβ 

ΔΟΌΓΟΡΕΥ οἡ (Βε βοεῆς πῃ {ἰπλθ ἴο ἴδε ρατί ἰῃ ἴδε βδοκίηρ οἵ (ῃς 

εἰϊγ.---Καδῥα}}] (2 8. 11' Απι. 1" 76. 49" δηα ἔγεχυεηι) [με πιοά. 
“Ανημμαη, ταϊγίδεῃ δηὰ ομθ- 81} τὰ 1}68 ποσί -οαϑὲ ἔγοπι Ηεβῆροη, 

τπεηἰγ-εἰρῃς δηα οηα- 8} τη 1]68 δαϑὶ ἔγοταῃ ἰῃ6 Τογάδῃ, νὰβϑ [86 

οδρίϊ8] οὗὐὨἨ [86 Απιπιοηΐίε5 (ς΄. Βδεά." Ρρ. 142 5.; Βυδ], ΟΑΡ. 
Ῥ. 26ο; δῃά ου (δε μἰβίοσυ οὗ ἴῃ8 ρίαςε ϑοιιῦγ. ειυΐδμ Ῥεοῤῖε, 11. ἱ. 
ῬΡ. 119 7.).--.ζςὉ. Α"ὰ Πανὶ ἰοοξ ἐδ σγοιυη οὐ Μποο"»Ἐ] [μ6 παιϊομδὶ 
ξοὰ οἵ Αἴππιοη (1: Κ. 11". 3. Κὶ. 23.) δηὰ ῥγοθδθὶν ἀἰβιίηςι ἔτοπι 
Μοϊοοῖ; (ϑ8εε Μοοτε, ἘΒῖ. 111. ςο]. 3985). ὙΠ πᾶπηε μᾶ5 ποῖ θβεῇ 

ἰουπὰ ουϊϑίάε ἰῆς ΟἽ. 11 {18 επηοηἀδίίοη ἰ8 σογτεςὶ, {18 βίδίθ- 

τηθηΐ ἱπρ]165 [μαὲ δὴ ἱτπαρε οὗ ἴπ6 ἀεὶ Ὑ 85 ἰουηὰ δἱ Ἐδθθδῃ. 
Α Ράγα]εὶ ἴο [με ἰάο1᾽ 5 Ἄσσον Β85 θθεη Τουπά ἰῃ {παΐ οἵ [με Ῥεἰ ἴδῃ 
ΑΡοΪ]ο.---Αἀηπὦ με γ)ομηά ἐδ6 τυεὶ ᾿}Ἑ α Ἰαἰεηὶ οὗ γοϊά απὰ ἵπ ἐδ τυας α 

)γεοίοις οἰομ6]. ΤῊΣ περι ἰ5 ργοῦ Δ ]Υ δὴ Ἔχαρρεγαίίοῃ, βίπος ἐξ 

εαηῃὸ ῥοη Παυΐά᾽ς πεαΐ, ἐ.ε.. ἰἃ ττὰ8 όσα ὈΥ Ὠἰπι.---ὃ. ΤῊΐθ νοσβα 

845 Ὀδεῃ ἰπίεγργείεα ἴο πχθδη ἰδὲ Πανὶ ἃ ἰοτίυγεά [ἢ οαρίϊνεδ, ἀπά 
ἶ5βο {παὶ Βς ρυϊ (Βεῖὰ αἱ ἰοσοβὰ ἰδθουγσ. Φ}ε ἰδί(εσ 566 Π15 ἴΠ6 σῆοσε 
ΠΚεῖγ, ἤεῆςς τὰ σεπάογ, 4πώῶ ἄς σοὶ Ἐ ἰἤόηι αἱ σατὺς αμά αἱ ῥίοις 
απὰ αἱ αχός. 

1. τικδι] τιδηιϊίης ἰπ 2 5. τ! Οὐ οἶδε νατίϑιίοηβ ἔγοπι ἴῃς ἰεχὶ οἵ 
Δ 8. 8εὲ δῦονε.---2-2 5. 1.299.----"Ὁ}}} Ξυρρ οὰ ΥῪ τῃς (ΟὨἩγοηίοϊεγ.--- 
Ὁ5.0] ἐμιοὲγ Εἴηξ, 80 αἰδὸ 2 5. δα Μολχο(λ)ὴμ βασιλέως αὐτῶν, δπὰ " 
ἴῃ 2 5. Μελχολ τοῦ βασιλέως αὐτῶν (οἴπες μ55., Μελχομ,---ωἦμ) Ἐ 
Τωϊ αἰἰεηι Πανίά οογοπαηνι Μείοποηι ὧδ σαῤίίε εἾμ5. 7επ]ϑ ἢ σοτ- 

ταξηϊδίοτβ ἱπίεγργεϊ 85 ἃ ὑσορεσγ Ὡδπιθ, τ (ς΄ τ Κ. 1τ' 5. 2Κ. 
4312), δάορίεἀ Ὀγ Ἧε., Ὁτ., 511., Καυ., Ος., Βη., δηὰ οἴδεγβ.--- ΝΟ 
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ὈΡΦῸ] Βείίετ Ὀρϑθσ πυον (Βη.). 2 5. πῦρ φΌ.---"2} πδπδηρς ἰῃ Ἔ οἵ 
2 8., δαϊ ρίνεη ἴῃ Κ, ὦ, Η, δηὰ Ὠδοεββδῖυ (Ὀτ., Βα., Βη.).---38. ἼΦ»} 2 

5. τὲ οσψ". ΤΆΈΕ ἰεχὶ οἵ (Ἡἢ., ἃ ἀπ. λεγ., νγὰβ ργεΐεττεά 85 οὐ χίπδὶ ΌὈΥ͂ 
Βε., Κε., Ζοε., θυὲ ἐμαὶ οἵ 2 3. σοσσεοιν ΌῪ ΚΙ., Βη.---ΓΥ 222} 2 5. 
δ; ΓΥΎΌ, σας οΓ ἑγοη. ΤὨΪΐβ5 ἰδιίεσ ἰ8 (86 ἴσια ἴεχί, 2 5. μδ5 ἴῃς 

δἀαϊοπαὶ απίπες!ρῖ0]6 οἰδυϑε 1503 ὈΓῚΝ 2»). 

4.8. Ῥμ βιπὸ ομαπιρίουβ 8] 6, Ώ.---(οττεβροη 8 τ ἱ ἢ 2 5. 
41... ὙὍῊΣ ΟὨγΟΠΪΟΪΟσ ρᾶθϑε8. Οὐ ἰῃ6 βίοσυ οἵ Τᾶτηασ δηά 
ΑΒ βαίοπι, Αρβδὶοπλβ γερε!]ΐοη, ἀπ [μ6 δἰοηΐηρ νεηρδεᾶηςα οἡ ἴπα 

Βοιι86 οἵ ὅ81)}, τεοογάθά ἰῃ 2 8., 85 [ογείψῃῃ ἴο [ῃ6 ρυχροβε οἵ ἢΐ5 
Βιἰϑίοσ᾽Υ. ΤῊΪΐ5 Ὀγουρῃὶ Εἰπὶ ἰο {πε δοσοουπί οἱ πε 5ἰαγίῃρ οὗ (ῃε 
ἴουγ 808 οἱ ἃ ΡΒ] βίης ρίαηϊ, 2 5. 21:.-5,. ὙῊΣ δοοουηΐ οἵ ἴῃς 

ἀεβισυοίίοη οἵ {πε ἄγϑὶ [ῃ6 ΟΒγοηίοοσ ογαΐϊῖβ ργορδῦ]γ ᾿δοδιβα ἢ 
τουρῃι ᾿ἴ ἀηπνοσίῃυ οἵ θανία ἰΠαὶ με 5Βῃουὰ τὐαν ψαΐγ ἀπὰ τεχυΐγα 

ἴο θὲ γεβοιιεά ὈγῪ οὔδ οἵ Ὠΐϑ τηβῃ, 2 5. 21», Ηδ ρῖνεϑ ἴῃ 5 ΠΊΡΙῪ 

[Π βίογγ οὗ (δε ἀδθαίῃ οὗ ἰἄγεβ 5οῃβ οἵ ἴῃς ρίδηϊ, θυΐ ἀδραγίβ ἔγοπι 
{86 παιταίϊνε οἵ 2 5. ΌῪ ομδηρίηρ [ἢῃε 5ίαϊθπχεηΐ “ΕἸ μδηδῃ 51|ενν 

Οὐ] τς Οἰτϊε ἱπῖο “ΕἸΒδηδη 5ἰενν [6 Ὀσοίμεσ οἵ Οο] δ ἢ 
18ε ΟἰτΕϊς,᾿ ν."»,. ὙΠ15 σμδηρε ὃν ἴΠ6 Ογοηίοϊοσ 85 ἁῃμἀου θα γ 
τηδάε ἴο Γεοοηςῖ]ε (Π15 βίοσυ τὶ 1[Βδἱ οὗ τ 5. 17, ἤεγε Οο δίῃ [88 
Οἰπῖτα [4115 Ὀγ 1μ6 μαηὰ οἵ θανίά. ὙὙῆε ἀἰβοσερᾶπου ἰῃ 5. 15 ἀυς 

ἴο {με αἰ εγθηὶ βουγοαβ οἵ (ἢε βίοσίββ.--- 4, δέδδεοαὶ {1:6 ΗΠμΣ μα μα 
(2 5. 21:81 (ἢ. 11" δηά (ῃε σοττεςιεά ἱεχὶ οὗ [μ6 ρδγδ]]εὶ 2 5. 23" 

᾿ (ΓΒ. 275), 1.6.,) Βδθεςσαὶ ἔγοτι (με ἴοντι οἵ ΗΠ 5ῃδῇῃ ((΄. 4). Ηε 

ψ85 οἵ πε Τἀεδη δηλ] οἵ ΖετδἘ.---ϑὲ ῥαΐ 1] (Θαρὴ 2 5. 21. 
οἰμασννίβα ὑηκηονη.---ὅ. ΤῊΣ ρδος οὗ (Πἷ8 νγᾶσ, σοῦ ἴῃ 2 8., γἃ8 

ΡΓΟΡΔΡΪΥ οταἰἰεἀ Ὀεοαιιϑε οὔϑουγα, [ιϑὲ 85 ΟἿ 26 ννὰ58 βυ ρϑετυϊοά 
ἰῃ [86 ῥγεοθάϊηρ νεσβὲ (υ. 1.).---Εἰβαπαρ, {6 δοη οὔ .α')»}] (Δ 5. 
21."; 8η4 δηοίῃεσ οἵ Ῥανιδβ ομϊοῖβ 2 5. 22 -πι (ἢ. 1135 ζ).-- 

1αβηνὶ 1] ἰβ ἃ βειίοῃ ἔγοπι με ἰεζόηι οἵ ΒειΒ]Θἤθτα ἴῃ [Π6 ἰεχί οὗ 2 
5. 21. (υ. 1.)--Οοϊδαιϊᾷ {6 Οἰμ 6] (τ 5. 17." 2119.22}9.2 5. 21. [). 
- Τῆς ςἰαῇ οὕ τυλο5ε σῤέαν τυας ᾿ἐκε α τυξαυογ᾽5 δέα»:}. [1 ἰδ ἃ τιᾶτκ 

οἵ (μ6 ΟΠγοπίο!εγ᾽8 σᾶγείθββηθββ (μαΐ μ6 βου! ἢᾶνε σείϊαϊημεά (8 
οἶαυϑε ἀδϑοσρενε οἱ Οσσο 41 ἤθη, δοςοσγαάϊηρ ἴο ΗΪ5 ἰεχὶ, (οι ἢ 

ΤΊΘΓΟΪν ἰάθη ἰῆ65 1,Δῃπ|].---θ6. 7. ΤῊΘ υπηδιηδα ρίδηίΐ νν88 58]αἰῃ Υ 
οπαίπαπ {᾿ς ϑοη οὐ δ᾽ινιέα. ΤῊ περῆεν οὗ Ἡανίά 5 δρ- 

Ῥδτεμαὶγ οα]]εἀ Τοπμδάδο ἰῃ 2 5. 13 "-. 
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4. ἼΌΡ;Π1] ἃ ςοττυρίίοη οὗ 2 5. 211} ἪΡ "πῶ ψΈΙΟ ὦ μὲ5 (Βε., Ζος., 
Οε., ΚΙ., Βη.).-τ 2] 2 5. 222 ἐπ σοῦ. ὙΒε ΟΒγοηΐοϊεσ ῬγοῦδὈΪΥ βυδ- 
Βθϊυϊεα Οέξεγ ἴον 186 οὔβουγε σοῦ, ψἈ ἢ 5 ἐκεῖν [86 οτἱρίπδὶ ἔοστα. 
Τι ἰβ ςοππίἀεγεὰ (ἢς οτίρίηδὶ μεγε Ὁγ Ζοε. δηὰ ΚΙι., σϑῖὲ Βε. ὑγεξειτεὰ 

Οέξεν ἴῃ Ομ Ρδοεβ. Βυΐ Οεξεγ ψ͵ὰ8 ἃ Ὁδπδϑηϊίς οἷϊγ. Κ|]ο. τεϑδὰ8 
Οαμδι.-ττιθ Ὁ νθὉ ὍΌ ΓΝ] (ΠΊΔΩΥ Μ55. δηὰ οαἀϊτίοηϑ ΝΟ) 2 85. γκμ 
ὩΡῸΝ ΥἿΝΣ) ἽΦΙΝ ἢ0.---ἹὮ})}}} νδηιίηρ ἴῃ 2 5., δῃὰ ῥγοῦδοϊν δὴ δα ἀϊίοη 
οἵ ἴῃς Ομτγοηίοϊεγ (Βε., Ζοε., δῃὰ Βη. Ὠϊπὶ τἰπς ποσὰ τδὺ μανὸ δ] ] θη 
ἔγοτῃ ἴῃς ἰδχί οὗ 2 5.).-δ. 2 5. 21." 888 2}2 δέίεν που Ὁ.-τ Ὑ»ὴ}} ὉΠπῸΝ 
ΓΟ) ΠΝ ὌΠ τν (0 τ. Ὃ}}}] 2 8. ΓΝ ΓΝ ἜΠΟΣ ΓΛ ΥΨ᾽ 12. ὩΠῸΝ (οταἱίν 
εἶηρ Ὁ) ν δέϊογ γ})᾽, ψ ΕΙΟἢ 5 ἃ ἀἰτιοσταρΕΥ ἔγοπι ἴῃς ἐο ]οτίης εἰδυ5ε). 

Ταε ΟΒγοηΐοϊοσ Βα5 ςμβδηρεὰ {με οτἱρίηδὶ ἱεχὶ φίνεη ἴῃ 2 5. ἴο δνοϊὰ ἃ 
αἰβοσεράπον ἢ τ 5. 17, μεγε Πανὶ ὰ βἰαγβ (ο]ϊδίῃ (νυ. 5.). ὙΨ" ἰ5 

οἰεαγὶν ἰο 6 ῥτγεξειτεὰ ἰο "9" (Βὰ.). Βᾶ. ἔανουτβ ἴῃς δϑϑυπιρίίοῃ 
παῖ Οοἰΐδί 15. ἃ {{|6 δῃὰ ποὶ ἃ ργορεζ πᾶπιῈ δηὰ ἴδυ5 Βαττηοῃίβοβ 

ἴδ ἴννο βἰδίεπχθηῖβ οοποογηΐης ἴῃς ἀεδίῃ οἱ Οο]διἢ.---Θ. ΠἼῸ] 2 5. 2139 
1) ἃ οσοττυριίοη (Ὀτ., Β1.).-- οὐδ Ὲ Ὁ» ον δ ὉΓΡΩΥΝῚ] 2 5. ὨΡΏΥΝΝ 

ὍΡΌΘ »5 ΧῚ ὈΣΦ» ΤΥ ΟΦ ΛΟ) ΓΛΡΩΥΝΥ  ΡΤΟΌΔΟΪΥ δὴ διῃρ] βοδιίοη 
οὗ ἴδε οτψίῃμα].---ἰ}}] 2 5. τἢ".--ῦὖ. ΚΡΌὉ] 50. Οσγ. ἰῃ 2 85. 2:", θυϊ Κι. 
ῬῸΡ δπάὰ 1 5. 16 πον.---ὃ. ΥἹὍ}) ὉΝ] 2 5. 213 υἱὸν πῦν ΠΡῚΝ γν. ΤῊς 
ΟΒτγοηΐςϊες 85 οπιἱἰθὰ (ἢ ΠυπΊΘΓΑΙ Ὀδοδυβε μα 845 οχηλεα ἴῃς βίου 
οὗ [86 ἀδδίῃ οὗ [με βγβί οὗ [88 ἔουσ Ὀγοίμειβ. ὙὍν 5ῃου]ὰ δὲ ροἰπιθά 
χῖϑυ, (68. ὃ ὁ, ο΄. 3. Ὀππεπον ἐκόδε, υ. Β0Β. 

ΧΧΙ-ΧΧΙΧ. ΤῊ ῥσγοραγαϊϊζοῃβ ἔογσ ἴ86 δυϊἀϊηρ οὗ [86 
Τερῖς δηά (86 ρογϑοηηδὶ οὗ {86 δενδηίβ οὗ ἐπ6 ΤΌ ΣΡ]6. 
--Ιὴ τμε686 σμδρίειβ Ὀανία ἰ5 βαίά ἴο μᾶνὲ τηδήβ βιιοἢ ρσεραγᾶ- 

τἰοῃϑ ἔογ ἴπ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ (ῃ6 ὙεγΊρ]ς 85 ἴο πιδκα Ηΐτη ἀδϑεσνα ἴμ6 

ΘΒΓΓα ογεαϊξ ἴοσ ἰ(5 Ἔγεσίίοη. Ιὲ 5 ἴο ἰπι (δὶ ἴπῈ ΤετρΪΕ βία ἰ5 
τενεαὶθά ἰῃ σοῃβεαιεῆςε οἵ (ἢε 5ἰηΐι] ηυτεγίηρ οὗ ([Π6 Ρβορὶε δπά 
186 ῥγορ ἰδίου ϑδογίῆσε (21:-22,)). ΤῊΘ πιδίεσία! ΠΘΟ βΒΑσΥ [Ὸ 
τῆς ΒυμΠάϊηρ δηὰ ἰἴ5 ἔτη 5 πη ρ5, στεδῖ!ν ἴῃ Ἔχοαβ8 οἱ ψβαΐ οσουϊὰ 
Ροβϑίθὶγ Βαανα θδθβδὴ υϑ6ά, 15 γεργεβϑθηίβα 5 ἿοἹ]Ἱεοϊβα Όγ δίπι, ροϊὰ, 

βίΙνεσ, Ὀγοῃζα, ἴγοη, {πε γ, μαννπ ϑίοηθϑ (225. .), δηἀ ἐνδη ῥγεοίουβ 

βίοῃςϑ, ἢ νατϊεραίεά 5 ἀηα ἤπε ᾿ἰπεη (566 οῃ 295), ἰῃ ἀβϑιοῃ βῃ- 
ἱπῷ δρυημάδηςε. ΝοσΚπηθὴ ἴῃ ψοοά δηὰ ἰπ βίοῃε, ἰῃ μοἱ]ά, ἰῃ 

βίΐνεσ, ἰῃ Ὀγοῃζα, δηὰ ἰῃ ἰγοὴ ἃγα 4150 βι ρα υἱοῦ ΠΌΤΑΡΕΣ (866 

ΟΠ 22" “). Ἐνεῃ (ἢ Ρ]δῃ5 ἃγε ργεραζεᾶ ἴῃ δάνδηοε δηὰ ἀεἰϊνεγοα 

ἴο ϑοϊοιποῃ ΟΥ̓ Πανὶ ψἱ Ργοροσ ρυδ]ῖς σαγεηοηυ (28: 5.). 

Τα ῥγίποαϑ ἀγα σοπιηδηεδα ἰο ρίνε {πε γοιηρ Κίηρ 411 ροβϑίθ]8 
δϑϑιϑίδηςβ ἰῃ σαττγίηρ ουΐ [με στεδί υπηάετίακΚίηρ (22:1 5.), ϑοϊογμοι 
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Βίπηβοὶ θείῃ δα πηοηϊϑῃθα ἴο σοπάπςοί Εἰπηϑεὶ ρἱουβὶν ἴο ϑθουγε 
ῬΓΟΒΡΕΓΙΥ ἔογ [6 ψοτκ (289 .). ὙΒυ5 ἜΝΟΓΥ Ργόῦ] ἐπὶ ἰ5 δη [οἰ ραιοά 
δά βοἰνεὰ ὃν ανία. ϑοϊομπιοη Ὀεοοτηεβ τ γεν [μ6 τεργεϑεπία- 

εἶνε ψῈο οαττίεβ οὐδ [μῈ ργεαειοσηαϊποα ρ]8η5, δῃὰ 15 ἔμ τοῦ θεὰ 
οὗ ἴδε ογθαϊι ἴογ {μδὶ ρεγίογσπιδηος τίσ ἰμς ἐαυ]εγ Ὠἰβίοσίς 8] 
να  ρϑ ρυΐ ἀοντ 85 ἢἷ5 ργεαίθβδὶ ρίοσγΥ. ΤὨς ογρδηϊβδίίοῃ οὗ 18 
Τερὶο βογνδηίβ, ψῃϊοἢ στον ὉΡ ἀυτίηρ {πε Ἰοηρ ρετοα δεῦνεθῃ {Π6 
ςοπηρ]εἰΐοη οὗ (Βε ΤεπρΙε δηὰ (με ροϑβί-εχὶ]!ς ρετοα οὗ [με τυτίτεσ, ἰ5 

150 Ἵγεαϊιθὰ ἰο ᾿ανίὰ ἰπ ἀεῆδποε οἵ Ὠἰϑίογίςδὶ ἔδοίϑ. 

Μοάετγῃ οτἰτἰςβ μαννα ἀϑυδ}}ν ςοηϑίἀεγοὰ με στεδίεσ ρατί οἵ ςο. 21-29 
ἴο ὃς ἔτοταῃι (ῃς (Βτοηίοϊεν (9. Κὶ., 5807.). Βυΐῖ τεσεπίγ, ΒύςΒ]ετ 

8458 οοτης ἴο ἴῃς ςοποϊυβίοη [μαὶ ος. 22. 28 Λ ᾶζὲ ἃ ρϑτὶ οἵ δῃ εἽχίεηβὶνε 
εχίγα- δηοηΐοβϑὶ ϑοῦυσγος νι ΐοῃ με {μῖπκ8 (86 ΟΠτγοηίοϊεσ υϑεὰ μετε δηὰ 

εἰϑενμετε (Ζων Οεϑοκέοε ἀν Τενερῥεϊνεμσς ὠπὰ ἀδν Τεριρῥεὶ ῥδαίνεδη, 

ΖΑ. τϑρο, ΡΡ. 130 1). ἘΒεηζίηρεν οδττῖεβ Β( ςΒ]ετ᾽ 5 ροβίιοη 5311}} 
ξαγίπεσ, τη ηἰδί πἰης ἰμδὶ ο. 21: (υἱ πιδίεϊν ἰδκεη ἔγοπι 2 5. 24), εχοθρῖ- 

πᾳ νν.". 38 6. 18 ἔτοτῃι {πε βᾶπὶι6 ϑουγος, δυῖϊ μς δϑοσγίδεβ 22.419 2812 

1418. 39 {. 019-89 10 (ῃῆς (Βτοηίοϊεν (Κορε. ΡΌ. ὅ:, όὅ2, 64). ΚΕκὶ ἰδ] ὕονν 

δάορίβ Βεηζίηρεγ᾽ 5 ροβίἴοη (Χορι.). Ἐς ἢ ]οτ᾿ 5 ἡ ῃοἱ]ς ἸΒθοΥν 5 Ὀαϑοὰ 
ὍΡΟΙ τϑαϊοδὶ] ἰἜχίιδὶ εἰηθηἀδίίοη πο ἢ ἀἰϑογοά [8 ἢ ΐ8 τεβι} 5. (. ἐς. ΡΡ. 
97) 7). Ὑπε ΟὨτοηΐοϊετ᾽β οπιϊββίοη, ἰπ 186 ῥγεσθάϊης Ἵμαρίεγβ, οὗ 

«νεγιμΐης ΜΕΪΟΒ ἰβ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΜΆΥ ΓΟΙΙρΡτοιηϊβίηρ ἰο ἴῃ6 «μδγαοῖοσ οὗ 

Ῥανίά, Ργορεγν ργεραγοβ ἴογ [18 ργεβεηϊδιίοη οὗ (Ὡς σγονηΐηρ δοῖβ οὗ 
85 ες. ὙὩς ῥαββαρεῈ τηυϑὲ ὈῈ δίς ροϑβί-εχὶ!ἶς, δὰ βίπος ψε δπὰ 
ΤΩΔΩΥ ἰηαἰςαιίοπβ οὗ ἴῃς ΟΒτγοηΐοϊεσ᾽ 5 μδηὰ (νυ. ἐ.), γε οδῃ 866 πο βοοὰ 

ΤΕΔΒΟΏ ΜῊΥ Ργδοι Ὁ ἴῃς τοῖς βϑεοϊίοη ββουϊὰ ποῖ βανε θθεη στ τεα 
ὉΥ ΐπι. 

ΧΧΙ. 1-ΧΧΤῚ. 1. Ῥαν 8 οδηβδυβ δῃὰ [86 ῥίασιιο.--- ΤῊ 5 
Ρᾶβϑαρε 8 ἀδβρεπάθδηϊ Ἰροὴ 2 5. 24, Ὀυΐ ἀενίαίεβ ἔγοτα ἰξ ἴῃ ἃ 

πυπῖρεσ οὗ ἱτηροτίδηϊ ρατγίίουϊαγβ. (1) ϑϑίδῃ (ν.") ἰπβίεδα οἵ Υδῃ- 
ψΕἢ (2 8. 24) 18 ἴῃς ἰπϑιζαῖογ οἵ [με σεῆϑυϑ. (2) ΤῊε οβῆςειβ οἵ {πὸ 

ΔττΩγ, ἴμεσε δβϑοοίδίοα ἢ [080 (2 5. 244), ᾶτὲ ογηϊτεἀ, δηὰ α͵50 

τς ἀεϑοτὶριίοη οἱ (πε σουπίσυ ἰγανογϑεὰ δηὰ {πε {της οσουρίοα 

ἴῃ ἰακΚίηρ [Π6 οεηϑιιβ (2 5. 2453. (3) ΤἼδ τεβ]ῖ5 οἱ (ῃς οδηϑαβ 

ἀἰθενγ (ΟΡ. ν. " ψὶ 2 5. 245). (4) Αςοογάϊηρ ἴο ΟὨγοηΐοϊθβ πὸ 

σουπΐ οἵ 1κονΐ δπὰ Βεη)αγηίη ννὰ5 πηδάς (ν. 5), ψ ῃ}]6 δοσοσαΐηρ ἴο 

2 5. ἃ}} (π6 {τ|δε8 βεεῖχ ἴο ἢανε ὕδθεὴ σουηίεα. (5) Πανίά 5665 {πε 
ἀεπίγογίηρ δηρεὶ “ δεΐνεεη κατ δη ἃ μθανεη᾽ (ν. 6), ψ Ὠ1Π]6 ἴῃ 2 5. 
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ΒΕ ἰβ βρὶν ἀεβογί θα 85 “δγ [με (Ὠγεβιΐηρ- βο γ᾽" (2 5. 24). (6) 
ΤῊΝ οἰάετβ ἀρρεασγ ψἱ Πανὶ, δηα Ὀοῖῃ ἀγὰ οἱοίμβεά στ 88. Κ- 
οἰοιῃ δηά [4]1] ῥὑγοβίγαϊβ (ν. 5). Τΐβ ἀδϑοσριίοῃ 18 ψαπίϊηρ ἰῃ 
ϑδῆῦθθὶ. (7) ΟΠγομίς εβ αἷβο δα 45 {πε σεργεβεηίδιίοη {μᾶὲ Οτπδῃ 
οἱ βεείηρ ἴῃ δῆρεὶ ψεηὶ ἱπίο Ὠἰαΐηρ πὶ Ὠἰ5 ΟΣ 50η5 (ν. ν). (8) 

Τῆς ρῥγίοε ραϊὰ ἴοσ ἔῃ6 {πγεβῃϊη ρ- βόοσ ναγῖθβ (ορ. ν. Ἵ ψἱ 2 5. 

245"). (9) Τῇ ἔτεα ἔγοπι ἤθάνθῃ 15 ποῖ τηεηϊὶοπθα ἰῃ 2 5. (10) 

νν. "-22' ἅτε ψδηιϊηρ πῃ 2 5. ΑἸΓΒουρᾺ (μεθε ναγίδιϊοηϑ ἃγῈ 

δχίεηβῖνε δηα (Ὠγοηίςο!εβ μᾶ8 τερσγοάιςεα 2 5. 24 ἰῃ ἃ ἔγθεσ ΔΉΠΟΥ 
τΠδη ἴῃ {μ6 δαυ!εῦ ράγα}}εἾβ, {πε γὰ 5 {π|16 στουῃ ἴογ ἴῃς νἱενν ἔπδὶ 
τῇς ΟὨγοῃίοϊογ σταυβδὶ μάνα υϑθα δὴ ἱπιοσιηθάϊαία βουσοα. ΟἱὨ πε 

ταδίῃ νατγίαιίοηβ, (1), (5) (6), (7), δῃὰ (9) πιϊρῃΐ θὲ ἐχρεοϊθά ἔγοπι 

ΔΩΥ ἰαΐα τεῦ ἱποϊυάΐηρς (6 ΟὨΒγοηΐο]εσγ; (2) ἰ8 δῃ αὐτί ρτηθηΐ 
τηοβί πδίυγαὶ ἔγομι ἶτα; (3) σαί μεσ γενθα]5 [ῃ6 ΟὨγοῃίοϊοσ δῇζοσ (ἢ 6 
ξἰοββ μ85 ὕδεὴ οχηϊοα (566 ν. 3); (4) ἰ5 ἰῃ δοοογὰ συ ἢ Ἀΐ5 σε ρίουβ 

αἰυαἀ6. Ἐνοῃ ᾿ξ δὴ θαυ! ϊογ μδηὰ ψγοσα οογίβίη, (8) τηυβὲ θῈ δῇ 

εχδρρογαίίΐοη ἄὰς ἴο (86 Οῃγοηίοϊεγ, ἢ ]]6 (10) 15 τεσορη θά 85 
ςοπηηξ ἴγοτι 8 μδηα (εχοθρὶ 22', νυ ῖο ἢ ἰδ σεγίδί]ν 8 ἰπίερσταὶ 
Ῥατί οὗ {π6 ργεσδαϊπρ ρασγαζτδρῇ, υ. 1.). 

ΒεηζΖίηρετ, [ο]οννεὰ Ὀγ Ἐἰ͵τεῖ, Βο145 ἐμδὲ βίπος ἴπεβς ναγίδι οηβ οδπηοὶ 
Ὅε ἐχρ δἰ ποὰ οὔ ΔηΥ͂ οὔς ὑγίηςϊρ]ς, μοί [ποῦ Ὁγ τς ΓΠοο]ορΥ οὗ ἴμ6 ΟΒγοη- 
ἰεϊεγ, ονετϊοοκίης ἐχοερίίοηβ, Ποσ ἃ5 δῃ αὐτί ἀρτηθηὶ, ἰΒς ΟΒτγοηίϊοϊεν ἀϊὰ 
ποῖ ἰΔΚε (πε οΠδρίεσ ἀἴγεςιν ἔγοτῃ 25. Ἡοσενεσ, ἴοο τι ἢ βίγεϑϑ βμουϊὰ 
ποῖ δε ἰαίά οὐ ἐπα νατγίδιίοηβ ἱπ (μἷ8. οδϑθ, βίπος ἴῃς Οβγοηίςϊεσ νουἹὰ 

ἀουθι]ε88 δανε οὐιϊοὰ τΠΐ8 δοοουπὶ 845 ἀοΐηγ Πανία αἰϑογοάϊε μα με 
ποῖ ἔουηά ἃ πον υ86 ἴοτ ἱΐ, ἐ.6., ἰο ΞΒῦονν ον ἰὰῃς 5ἱῖς ἔοτ {8ε Τ ΙΏρ]ς νὰ 8 

βεἰεςϊςά, ἃ [μΐπα ποὶ Ηἰηιεὰ ἴῃ 25. ὙΒΕ σἤδηραβ βεεῖη πδίυγαὶ σπου ρ 
ἔτοπι [86 ΟΒτγοηίοϊεσ. Ης δργίάμεβ νῇμδὶ 5 ἰο ᾿δνία 5 ἀϊβογεϊε (2 5. 
1οῦ 19) δη ἐχρϑηάβ [μδὶ νοι ἀοε8 Εἶτα στϑαϊϊ (2 5. 249). 

1-8. Το οδη5ι8.--1. Νοιν ϑαίαη τοϑα μῤ αραΐηδὶ 1ςγαοῖ απὰ 
τιουεά Παυϊά ἰο πιριδεν 15 γαε1]. Αςοογαϊηρ ἴο 2 5. 24' Ὑδῃνεῃ 
τηονεά Ῥανίἃ ἴο πυμθεῖ {π6 ΡεορΙθ. ϑοης σοσητηθηΐδίοσβ πᾶνα 
Βο]ά ιμαὶ δαίαρ ἢδ5 [4]16ἢ ἔγοταῃ (ῃς ἰοχὶ οἵ 2 5. (ἔΕν., Ζοε., Οε. 

εἰ αἷ.}, Ὀυΐ [Π15 Βη45 ἢο Ξυρροτί ἰῃ ἰεχίυαὶ οτἰἰοἶδη. ὙΠε ἰηίγο- 

ἀυρσιίοη οὗ ϑαίδη, ΨῈΟ ἄρρεᾶγβ ἱπ 10. τ΄ 2' 88 8 δΔηρεὶ Ὀγησίην 

ςοπιρίαἰη5 δρουΐ πθη Ῥείοσε Οοά (σ΄. αἰϑο Ζε. 3"- 3), ἰ5 ἄπ ἰο (86 

ΟἸὨγοηίοϊεσ, ψῆο ἀεβίγθα ἴο τεσῖονε ἴῃς οἴξηςε οδυιβθα Ὀγ [86 5ἰδίθ- 
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τηεπὶ (Πα Ὑδανεἢ νγὰ5 (86 ἀΐγοοί ἰπϑιϊραῖοσ οἱ δῃ δεῖ ρογίσαγοα 

85 βἰηῖι]. να βἰπηβά ὈΥ ογάθυηρ ἃ σβηβι8 ἴο θ6 ἴδίκεη πϊπουΐ 
Βανίηρ Ὀδθη σοιῃμηαηάεά ἴο ἀο 50 ὃγ Οοὰά (ς΄. ἔχ. 30".-.. δηὰ (ἢε 

ἐμδίγαϊο ῥοῤμίέ Κοριαπὶ, ἰπιτοάυςοα Ὦγ ϑεγνίὰβ Τυ]]} 5, ψ πο ἢ 

ἴοοῖ ρῥδοα οἡ Μδτγϑβ- β ε] ἃ αἰζεσ ες σβῆβυϑ, 5εὲ  αστο, 46 Ἢ Ἀμείίσα, 

ἵϊ,1.; 1Τὐνία5, ἱ. 44, ο΄. 111. 22; Ὀοηγϑίυβ, ἱν. 22). Αρσοογάϊηρ ἰο 

ὙΤΒομίι5, Ζοε., Βδ., εἰ αἷ., (με διτορᾶηοα οἱ αν τενεδ]βά ἴῃ {86 

ΠΘηβι5 ψὰ5 16 ῥγίῃοῖραὶ οαιϑε οἱ Ὑδάνε ἢ 5 δηρεῦ. Βιυΐ 50 (ἢ 
Ἄςοηάαςὶ, ἐπουρἢ Ροβϑίθὶν (με 455 οἵ ἰπ6 ρορυϊᾶγ νίενν ἴδ Κεὴ οἵ ἃ 
ΠεΏ5..8, ἰ5 ποί Ηἰπίεα ἴῃ Τανὶα᾽ 8 ῥγάυεγβ (νν. δ. 17); [ἢ ΟΕ Π5115 5 
τερατάεα ὈΥ (Π6 τ ΕΓ 85 ἃ βίῃ 267 δ6ὲ. Α σοηπροίίοῃ δεΐνγεεῃ Δἢ 
ερίἀετιῖὶς δηα [με Ἵγοναϊηρ οἱ ῥδβορὶς ἰῃ ὩδισΤΟ αυδγίετβ ἴοσ 

ΘὨυηογαϊΐοῃ ἢ85 Ὀδδη ἴουπαά ΟΥ̓ 50ΠΊ6.---ΕὌΓ (ΒεῈ υ5ὲ οἱ 75γαεὶ 
ἰμβίεδα οἵ “5γδεὶ δπὰ 74} (2 5. 24.) 5ε6 Ρεΐον, ν.".--2ῶ. Απά 
Ῥαυϊά ταϊά ἰο "0 αὖ, απά ἰο ἐξ:6 ῥγίποες οὐ 6 ῥφορίδ, ρο μμρηδεν 
15γαεὶ]. ὙὌὨδ σθηϑαβ Ψγὰ5 ἃ τα] ΓῪ πηθάβαγα, ἤθῆος τγ85 δηἰγυβίοα 

ἴο 7οὰὉ δηά οἠἱγ (ῃοβα “1παΐ ἀγενν ϑννογα ̓̓  (ν.") ψεσε πυμῃρεγεά. 

Οη υο᾽ αὖ, ζ΄. 2..---- Ετονι Βο' ἐγελιοϑαὶ ευόη ἰο ΤΠ Ὁ] ἰ. 6., ἴμε ἀχίγετης 
ΒΟ τη δηὰ πογίμογῃ 11πη115 (58ε6 ΒΌ}], ΟΑ Ρ. ῥΡρ. ὅόρ 4). 8Β6ον- 

δἤιεδα, ἴῃς ταοάεγῃ Μῆγ-65--ϑεδαὶ, οὐ πουῖῃ Ῥδηῖὶ οὐ ἩγαἋγ ε5- 5εδα' 
(ψ. 4"), [αν ὑπνεηὶγ-εἰρῃΐ τ 1]ε5 (45 ἴΠμ6 Ἴσοῖν Η165) βου! ῃ-υγαϑὶ [τΟ τὰ 

Ηερτοη, μὰ ψᾶ98 δὴ δηοίεηϊ ϑβαποίυαιυ (ὡ. Απὶ. 55). ΕῸΓ 
ΒΙΡΙ ἃ] ἀογναίοη5 οὗ [Π6 ἤᾶτης, ζ΄. Οἢ. 21 (Ε), 265: (7) (δεὲ 

ΒΒ], ΟΑΡ. Ρ. 183, ψἱ τοίεγεησεβ {μεγο). 2245, ἴΠ6 τηοάεδσγῃ 

Τεὶ!-οἰ- Καάῖ, μαὰ τᾷ οτίρί πᾶ] πάπα οἱ 1,δἰ8ῃ (239) 7. 189, 

1 ϑθοπὶ (Ὠ 95) ἰπ 705. 194. [ἐγ ἴῃ [86 ἐχίγεηβ ποις οἵ Ῥᾳ]εβ- 

της, δηὰ δοοοσάϊηρ ἰο ὗπορι. ()ῃὰ εἀ. Τρ. 240. 32, 275. 33) 

ψ 85 ἴουγ Βοιηδη Γη]65 νγεϑὶ ἔγοτα Ῥαηΐδϑ (5δεες Βυ}], ΟΑ4. ρρ. 
238 7., ᾿ τείεγεποεβ πεσε; αἷἰσο ΟΑ5. ΠΟΗΙ,. ΡΡ. 473. 48ο, 
ψ80 ἰάεηεῖῆε5 δὴ νυ ἢ ἴπε πηοάογῃ Βαμὴα5). Ἐγ μ6 ΟΒγσοηίοϊοσ 5 

Βαθὶς οἱ ἀεβηίΐηρ 1ἰπιϊ158 ἔγσοτῃ βου ἴο πογίμ, ς΄ 2 (ἢ. 19’ 30" Νέα. 

1189. 4130 1 (ἢ. 13".--3. Αππῶ .ο᾽ αὖ ταϊά, 1,2, Υ αἰιιυεῖν ἵπογθαδο μὲς 

Ῥέορίε ας τημοῖ ας ὁπ εμάγεα ἔγιδδ, ἰδ τιοί τι} ἰογὰ {δι:6 κὐπρ, αγὰ 

ποί αἱ! οὐ ἐπόηι δεγυαης οὔ νεν ἰογ4}Ὲ] (υ. 1.). Ῥορυϊαγ βιιρεγβείοη 

᾿οπηροίβα ἃ ρΐαριι, ἀπ σοηβθαιεη!ν ἃ ἰᾶῦρα ἀδογοαβθα οὗ δΒ6 

Ρορυϊδίίοη, νὰ {μὰ ἰακίηρ οὗ ἃ ᾿φϑῆϑι8. 708} αἱρ]οπιίς δ! 
οΔ]16ἀ (ῃϊ15 ἕαςὶ ἰο δἰ5 ἸΙογ 5 αἰἰεπίίοη ὉῪ νυ ἰϑίηρ ἴογ μἰπὶ Ὑδηνν 8 
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δΙεββίηρ ἰῃ ἃ στεαὶ ἰῃοσεᾶβε οἵ ρεορὶε. Ηε 850 δϑϑυγεὰ {πε Κίηρ 
οἵ ἴῃς Ἰογα]ὲν οὗ μἰβ 5. 07]εςί8.-- - 7 ̓ν τοὴἶῦ κα δὲ α σαπδε οἵ γκὴϊ! μπίο 
1ογαο1}] 1.6., (Ὡ6 σοτηπηη γ χα νηΐ ἢ τεβυ 8 ἔτουα ἴμῈ 5ἰη58 οὗ 
ΟΠ6 ΟΥ̓ ἃ ρᾶτί οἵ ἰΐ5 πιΘΓΊΡ ΓΒ, ο΄. ν. 4᾽ ἘΖγ. τοἱο- ...---δ. Α4ὦ αἱ! 

Τογαεῖὶ τύεγε α ἱμπομδαπά ἱπομδαπά απ α μεμάγοα ἱπομδαπά ἰμαΐ ἄγει 
διυογ]. ΤῊΪΐ5 δυτθεσ [4115 5μοτί οὗ ἴμοβα ρίνεῃ ἰῃ 2 5. 24' (ϑοο,οοὸ 

-Ἑ φοο,οοο -Ξ. 1,300,000) ὈΥ͂ Ζοοιοοο. ΤῊΪβ ἀδοσγεᾶϑε νγᾶ5 ργοῦ δ Ὺ 

ἰπίθηοπδὶ οἡ (με ρατί οἵ ἰῃς Οβγοηίοϊεσ, βίησςα ἢς μδὰ ἐχοερίθαά 
1ενὶ δῃὰ Βεπ͵αηγίη (ν. 5) ἔγοπι {πε σβῆβϑυβ, ἃῃ Ἔεχρ  δηδίΐοῃ ΒΟ ἢ 15 

ανουγεά Ὀγ ἴῃς τουπὰ πυμῖροσ οὗ ἴπε ἀξογεαβε, τοο,οθοο ἴογ 0 8 

εἶδε, οὐ 2οο,οοο ἰῃ 411. Μ.5» 15 ἃ ρο55 (νυ. ἐ.). ὙὨδ ΠυπΊΡεῖβ ἰῃ 

Βοί 1515 (2 58. διὰ μ6σθ) ἃγὸ δἷ ναγίδῃηςς ψῖῃ [ῃοβα ἰῃ Νιι- 1. 2. δθὰ 
246. 6. ΤῊΪΒ νεῦβθ, τυδητηρ ἴῃ 2 5.) 5 ἔγοσα ἴπ6 Οβγοῃίοϊεσ. 115 

Ὠἰἰδίοσίοἰ Ὑ τνὰβ πιδἰηἰδίηεα ὃὉγ Βε., Κε., Ζοαε. Τα Οβιγοῃίοϊογ 
Θχοερίοα Τινὶ Ὀδσαιιϑε ὑπ ἰὰνν τοχυϊγοα {μδὶ (Πἰ5 (ρὲ βου! ποὶ 

Ὀεὲ πυμηθεγεα δπποὴρ ἴῃ6 ΟΠ] άγεη οἵ Ι5γαεὶ (ΝῸ. 14, οὔ. 25), ἡ.ε., 

ἴογ ταὶ ατν ϑεγνίοθ. ὙΠΕΥ ταϊρῃὶ θῈ πυμηθεγεά ΌΥ {πεπλβεῖνεβ, 
Βονενεσ, ἔοσ σοὶ ρίουβ ρυγροβεβ (Νὰ. 315 δό97), ϑοπηα σοτημηεηίδ- 

ἴογβ βᾶνα με] (πὶ Βεη)απχίη νγὰ5 ποῖ ῃυταρεγθα Ὀεοδιιβε [86 σερη 8115 
ψ͵85 ἰπίειτυρίεα (275) ΌΥ ἃ σουπίογπηδηα ἔσο Πανὶ (Βε., Κε., 

Ζοε., Οε.). νε., ζο]οννεὰ ὈῪ Βῃ., πρᾶῖκοβ τη6 ρτουπμὰ οἵ (δα 

ογηϊβϑίοη οἵ Βεη)απηη ἴῃς ἔδοι {πᾶὶ (86 ΒΟΙΥ εἰν ἰὰῪ νη [15 

θογάειβ. Βιυὶ Τεγυβαίετα νγᾶ5 βαποι θεά Ὀγ [86 ΤΕΠΊΡΙ]6 δηὰ ἐμ ΐ5 νὰ 5 

Ὀεΐογε ενεῃ [Π6 5ἰἴε οἵ 6 Τϑωρὶε μα Βεεη σοηδβεογαῖϊεά [Βγοιρἢ 
ἴδε βδογίβοεβ οἵ αν ἃ. Τε ΟὨσοηΐοϊεσ νου] βοδγοεὶν ὀνεγοοῖς 
τ 15 δοὶ ἤδη ἴῃ ν. 39 ἢ6 Ἔχρ αἰῃ8 ἢν Ὀανί βδοτίβοεά ἰη 76γιιβᾶ- 
ἰεπι. [ἐ 18 πλοσα ρσορδθὶε παῖ μα νγᾶ5 ἱπβιυιεποβά ΕΥ̓ ἴπ6 ἰδοὶ (μδὲ 
186 ἰΔεγηδοὶα οἵ Ὑδανθι, ψ ίο [6 ΟὨγοηίοϊεσ οοηϑιἀογοὰ [ἢ 

ΠεμίΓα οὗ ψοσβῃὶρ ἰη Ὁ αν 5 ἰπια, τγᾶ8 βεῖ Ὁρ δἱ σίθεοῃ πίη (88 

Ῥογάεγβ οἵ Βεη)απιῃ (705. 18").---Ἴ. Τλεγείογε με ((οα) Ξηιοίδ 
19γαε}] δηϊοἰραίε5 [ῃ6 ἀοσουηΐ οὗ ἴῃ ρίαζυθ. Ασοοτγάϊηρ ἴο 2 8. 
2415 ἴξ 15 Πανὶ 5 μοαγί νυνὶ ἢ βγη 65 Ὠΐτη ἔοσ ἷ5 βίῃ, δηὰ ἰοδὰϑβ ἴο 

δι8 τερεηϊδηξ οὺ ἴο Ὑδανει, ψ}ΐ]Ὲ εγὲ Οοά γί ϑθοννβ ἢἰ5 ἀ15- 

ὈΙεᾶβισγαε. [{ ἰβ ποὶ ΠδΟθββαΤΥ ἴὸ βυρροβε ἱμαὶ (π6 ΟΒγοηΐοΪῈῦ 

τϊϑμοά ἴο σεργεβεηὶ (ῃδἱ Πανὶ 5 σοηζεβϑίοη ννὰ8 ὙΤΌΩΡ ἔσο Ὠἶτὰ 

ὈῪ ἴῃς ἀρρεάγαηςε οἵ (π6 ρεϑί]θηος (Β4.). Ηες 5βἰ πρὶν επρδϑίβοὰ 

ἴδε ἀϊνίῃς Ἰεδαϊηρ ἴῃ 6ϑι δ ἰϑηϊπρ (86 δῖα ἔογ ἴδς Τειρίς. 
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1. ἼΟΡ.] γὴδθ Ὡῦ, ἃ ἰδῖς υϑᾶρὲ 0 Γ δαὶ ὉΥ», οἵ. 2 (ῃ. 2λο3 θη. 85 
τοῖΣ χα (ΒΒ. ὋΣ Οδὶ. 6 ς; ]. 88). Ζοε. [ο]]ονίπς ὦ ἔστη, τεηάεγεα 

«ἰοοά, Ὀὰυὶ Ὅν δῃηὰ οἰπεῦ νατγίδιοηβ οὗ ὁ βανα ἀνέστη, Ἡ ςοποιγγεχί, 

Θ' χα .--δ υκῦον ὉΡ Νλοο ἡ ΟΝ 18 8ῃ δἰτεπιρὶ ἴο Βαγπηοηῖβο ψἱα 4 8. 

24".---Γ 8. [86 β6πὶς ἔοστω ἱπ 2 5. 241, Ὀυΐ ἴμεγα - 2 ἀγαΐνιδί, ὙΠῸ 

Βεγε - ἷπῇ, οὐ 2 Ὁ. 321. (-π2 Κ. 1833 -πἰ]5. 3618) ψΏΕΓΕ ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ο ὨᾺ. 18ε ἱπέ. ἕο ]ονβ. ΑἾϑο 80 ιιϑϑὰ ἴῃ 2 (Ὁ. 185, νι μῖς ἢ 15 σεγίδίη]ν ἔγουα 
ἴῃς ΟΒτοπίεϊεγ, οὐ. 2 (Β. 3215 τ8:: (σἱουῖ ἀουδιὶ ἔτομα τς ΟΒτγοηίοϊετ) ζ. 

--2. ὋΥ1] 2 5. 245 Ἴοπ. ϑάπια σβδηρο ἰῃ νυ. δ ". "πὶ 5, 24. 39. 3 

ὙἈε ΟΒτγοηίοϊεσ 566Π18 ἴο ὑσοΐεσ γι, οἵ. 17} 52 5. γ', 171-25. 7, 17}: 
28. γ3, 11’. Δ 5. 55.π-Ὸῇ τ ὉΝῚ 2 νὴ ὉΝ] 2 5. 245 ὧν ὉΠ ἫΦ 2ΚῈ ὃκ 
ἸΏΝ. Βα. τεδὰ ἀουθίξα!νγ ἸῸΝ ἼΦΝ ΟΠΠ ΣΦ ὉΝῚ 2Νν ὃν, Κι. ἰο ον 
ὦ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεω:.---- Τοῦ 1500 ἴογ ἴῃ υπυβυ8ὶ ὉΥΦ 
δηὰ ΥἹΡΟ (ἴῃ βεῆβε οἵ ρεμδίδγ) ἷπ 2 5. 245. ἿΦ᾽ ΔρΡΡεδῖβ 8130 ἴῃ 2 (Ὦ. 
τ69 (Ἰπἰεηϑῖνα βἴθπι) ζ.---ῦ ΨΥ »ἘὩΦ᾽ ἼΝ20]. ΤῊΪΐβ ογάεσγ εἰβενμεγε ΟἹ] 

ἷπ 2 (Β. 3056, 2 5. 243 μα5 »ὩΦ ἽΝ 71, 80 δἰϑο [υ. 2ο' 1 5. 3" 
2 5. 3.9 χὴν 241. 3. Κ, τ Απ|. 814.---ΠΡ ἽΝ] Τοποτίδιϊνε, τ΄. Οα65. 

ὃ 48ς ἴοτ ἔοτπι, ὃ τοδά ἴον υ8ε.---3. 1Ὁ»} 2 5. 245 Ὁ»η. ΤΒε 5 Έχ πιδῖκεβ 

ὙΔΆΜΕΒ (ἢ τοδὶ γυϊεσ. ΤᾺ Ϊ8 19 (ἣς ΟΒγοηίοῖετ᾽β βίδη -ροϊηϊ, οὐ. ἐβρεςῖϑ!}ν 
2033.--ὉΠ5] 2 5. 24, ὉΠ9) ὉΠ). ὙΤΆΘ γεροιοη ἰβ συβίοσλδγυ ἴῃ 5. (σ΄. 2 5. 

123). ὙὍΒε ΟὨΒγοηίοϊεγ᾽β υ86 φοστεβροη 8 ἴο {μδὲ ἴῃ Ὁϊ. χ"1.πτῦλὴκ κὸπ 
ὉΝ 2» ") ΝΜ ὈΝ2 ἼΠΌΠ] ἰ5. δ νατίδηςς ψἱἢ 2 5. 243 ὨΙΚῸ ἼΘΌΠ "ΣῪΝ Ὁ}9ὴ, 
μι ὶςοἢ ἰβ ἃ πόσα δἰίγαςοῖνε τεδαϊΐϊην. Β6. ἱπουρῆϊ ἴῃς ἰοχὶ ἰπ ΟἩ. ψᾶ58 ἴδ 6 
τεβαὶὶ οὗ τεοοπϑίγυςιης ἃ σοττυρὲ ἱεχὶ ΌΥ ςοη͵δοΐατε. Οε. ρῥγεξειτεὰ [ἢ ς 
τεδαϊης ἴῃ 2 5., θεσδυβς ἰῃς ἴοσοθβε οὗ οὔς μΒυηατγοὰ {{πλε8 5 ποίΐ γεῖ ἃ 
ἔδει. ΑἸΠουρἢ Βα. τμΐηΚο ὦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου μου βλέποντες, ΤΑΥ͂ 

Βάᾶνε Ὀςξεῃ Ἴοογτεοίβα ἔγοπι 2 5.,ὄ Ἀ6 γεβᾷσαβ ἰξ ἃ5 ρχγοῦδθὶς {Πδὶ {με ἰεχί οἵ 2 5. 

85 8150 οὔ ίπαὶ ἱη ἢ. ὙΠ ςοπεπυδίίοη οὗ ὦ πάντες τῷ κυρίῳ μον 

παῖδες τηλῖκε5 ἰΐ Δορσεῖμεῦ ργοόῦδθὶς ἐμαὶ ὦ ἰβ5 ςοττεοϊὰ ἔγοπι 2 5., μεῆςα 
8858 ἢο ἱπάερεπάεπι ναῖε. Οτίχεη᾽ 5 ἰεχὶ (Εἰς) οοπίαϊηδαὰ οἷν (μΐ5 
Ιαϑὲ εἰδυβε. ἼΦΌΣ νν μοΠ ΤΩΔΥῪ Ὀείίες Ὀ6 ἰδκθη 88 ἃ ποπιίηδὶ βεηΐθηςς, 

ΜΠ οκ 85 ἴῃς βυδ᾽εςι ἀπὰ Ἴ)ΟΠ 8 {πε ργεάϊςαίς, νης βου θ6 
ἰγδηβἰδίεα “15 ποῖ τῇ ἰογά ἰῃς Κίηρσ᾽ ((Γ. Ὁ25 τνῖν 15. 3333, ΠΥ ὉΝ 
Ὀῦν τ Κ. 185, απὰ οἡ ἴπε γαῖ ποῦ υπυβυδὶ υ86 οὗ κ᾿ πὶ ἃ ποπιΐπαὶ 

εἶδυθϑε 8. ὃ τς 2). ΑὙ ΤΩΔῪ πανε {8 ]]δη ουϊ Ὀείοτε οὉ5, θαϊ ἰ5. ποὶ 
ἱπάϊβρεπβδοὶς. μὸπ τωυβὶ δ6 υπάογβίοοα δεΐοτε με βεοοπὰ οἴδιιβα 85 ἴῃ 

7. ο35 1 5. 935. ᾿. Δηα ΡΓΟΌΔΟΙΥ 8͵50 ἰῃ ὅπ. 20. ΤῊΪβ χίνεβ ἃ β:ποοίἢ 
τεδάϊηρς δπὰ εχρ δίπβ ἴῃς ἀουδὶε αυκβιΐοη πο ἢ ἔοϊ]ονβ: τοῖν ἄοε5 τν 
Ἰονὰ νεφμῖγε ἐπὶς ἐεδηρ, ἴον ῖβ ἢς ποῖ [δς ἰκῖπρ (ονεσ ἔμεϑε ογ ἃ δυπάτοὰ 

εἰπι68. 85 πΊ8 0), δῃηὰ τοῖν τὐὐὴἱ μα δὲ α καμϑε οὗἩ ρεΐ μπίο Τγαεῖ, ἴοτ τὲ 

ἴδεν ποῖ Πί5 βεγνδηΐβ.---ΠΌ9 Ν] οὔ. ΕΖτ. τοἱϑ. 19. 8190 2 (ἢ. 2428 2819. ν. 
12. 15. 21} ἘΖγ, οδ: 7. 13. 1... οἰϑεννῆετο Ῥ8. 695 1,ν. 4) 53. Μ λ᾽ ΑἸ, 81; 

ὝὍΟοττεΥ 8805 οὗ ἴξ ““ἀ86αὰ οἰ εν ὉγΥ της (ἨἩτοηίςϊεν " ((ΟΗΥ'. Ῥ. το, ου 
Εξι. 9") (1. )).--4. Αὐτγίἀσεὰ ἔγοτι 2 5. 24". "β. ὍΦῸ) οὗ 2 5. 45 8 γερίδοεςὰ 
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ἘΥ (δε πῖοσε οογατηοῃ πων, ΒοΙδ γε υϑοὰ ρδγα]]εἶ ἱῃ 70. 1 2", υ. 2. 
ν.".-δ. ὉΥἹ]} 2 5. 2λ4᾽ ἼΌπ σ᾿ 5. ν. 2 ([εχί. π.).--τοῦρῦν ηὔκ Ὀκνφν 9. νὴ) 
δι ἣν ϑῦκ ον ΠΚΌΥ]} ὈΚΎΦΥ 02. 18 σαγίδίη!]υ υϑοὰ ἔοσ ἴῃς ψΒοὶς ἰεϊπράοτα 
ἷπ ν. (, Ιἰ ψἢ}} αἰϑο ὃς ποιςοὰ (Βαῖ ἰπ ν. "Εἴς ΟὨτοηίοιεν υϑοὰ ὑφ ίη ἢ ς 
ξεμεταὶ βθῆϑς ἴο ἱποϊυὰς ἴῃς ΠΤ Νην ΓκῚ ΦΥ τ οὗ 2 5. 24. Ὅς ττίτετ᾿ 5 
ἱπιεπίο 8θεπ8 ἴο βανε Ὀθεῃ ἴο ἴσποσγε ἴδε ϑεραταϊίοῃ ἱπιρ θὰ ἴῃ με ἴεγπι 
“Ἰβγδεὶ δηὰ Τυἀ8}. αν ἀ᾽ 5 Κίηράοτη νψὰϑ8 οπε Κίηράοτη, μεπος Ὁ υσν ἢ9 
ΒΕΕΠ8 ἴο Ὀ6 υϑεὰ ἴῃ 6 58π|6 86η86 Βδγε. Ρ᾽. δὈβ (Πεδῃ ἰ58 ἃ ρῖοβϑ δῃὰ 
1τδς ἱπίεγηδὶ ενϊάθηςς ίνεη ἔοσ [815 β ϑβιρροτγίβα Ὀγ 115 δθϑεπος ἔγτουι . 

(7Π7Ἐε ρδγαβε οου]ὰ Βανε Ὀδεὴ ἰοβὲ ἔγομι (ῃς ἰεχί οὗ (ὦ (οσ ἰΐῖ5 ὑπαεγ γίης 
ΗδςὉ.) Ὁ Βοιποεοιεϊἰευΐοη, θαϊ (ἢς οἶμον ονίάεπος 5 βίγοηρ ἀρφαίηβὶ 115 ογὶρὶ - 
πΔ}1γ7γ.) ΤὨε ΟΒγοηίοϊοσ ςεγίδίηγ νου] ποῖ τεάυος ἴδε πυπιροσ οὗ 2 5. 
24 ἴσοῃῃ σοο,οοο ἴο 47ο,οοο (Βπ.). ὙΈε ᾳἰοββαῖοσ νὰϑ ἱπβθυεποεὰ Ὁγ 45. 

24".--8. 32») 11.--Τ. "πη Ὁ}] ού. βᾶτηε οοπβίσυςοη πῃ Θη. 212 δῃὰ τῆοτα 

ὉδΌΔΙ νϊβουῖ Ὁ» 2 5. 115 Οη. 3810,..---8. ὈὐπῦΝ 5] 2 5. 2419 πν.Α 
ἐτεχυθηΐ ᾿Βουρἢ ποῖ σοπαίβίεπί σμδησε οἵ ἴῃς ΟὨτγοηίοϊεσ, οὔ, ν. 17. 2 5. 
2411, αἶβο ᾿ (Β. 1σαϑ 1418. 11. 16..16. χγ3. 8.“ τεϑρθοϊἑνεΥ 43. 231 519. 20. 2. δὲ 

5. ἐς. 866 8150 ἴογ ἔυγί μεσ ἰπβίδποες Ὁτ. ΣΟΤ."3, "Ὁ. 2: ἢ. 

9-18. σα4᾽ 8 οοπηηνββίοῃ.---9. 4ηῶΔ γαβιυεῖ «ῥαξε ὠπίο Οαᾶ 
Τοαυϊάε 56εγ]. Οδά ἰ5 πηεῃίἰοηεα ὑνίοα οἰβεννῃοσα ἴῃ (Ἡ., 20" 

2 (Β. 295; οἵ. α150 25) ψῃεγε Ηδιηδῃ ἰ5 βαϊά ἴο θεὲ ἴῃς ΚἰηρΒ β5θεσ. 

Οδά ἤρσυγεβ 88 8 ῥγορβείίς σουῃβεογ οἱ αν ἃ ψ }15ὲ ἃ ἔυρί εἶνε 
ἔγοτι ὅδ}, τ 5. 22 1.--12. Ἐὸν (τἱδὰβ οἵ αἰνίηβ Ἰυάρτηεηίβ σ΄. 
1,ν. )θπ τ.1 Κ. 8:1: 2 (ἢ. 209 7ε. 141} 5. 211.9 241" 275 18 2017 1. 

42.488. 4411 485 421. 33. 411 ἘΖ. 5: 6ιι -; Αἷςο ἡ" τ. ἴογ 186 δηρεὶ 

οὗ ὙΔΉΜ ΘΝ 85 δὴ εὌχργεβϑίοη ἔοσγ ρεϑίθηοθ, 2 Κ. το. Τῆδ 

ΟἸΒγοῃίοϊοσ Ὀσίηρϑ ουἵἱ (με σοηίγαβὲ δείννεθῃ “ΠῈ ϑψοσά οἱ τδη 

δὰ “186 βνοσγά οἵ Ὑδηνε!᾽ ψΒῖοἢ βοσνεβ ἴο τη ᾿δν 8 
ΔΏΒΨΕΓΙ (Υ. 13) Οἰδάγεῦ (ἢδῃ ἰῇ 2 5. 24}. 

10. πῷ)}} 2 5. 24: ὕ)). (ὦ ἄρω ἴῃ ΒοΙῃ ρἷδοοβ. Ἶνε., Βυ., δὲ αἱ.» 
δάορι ἰῃς τεϑάϊπρ οὗ (Ὰ. ἰῃ θοΐῃ ρίδοεβ.---11. 030} ποῖ ἴῃ 2 5.; δὴ 
Ατσϑιι. ἰοδη-τογά, ἰδῖὶς (Β08.), ο΄. τ219.2 Ὁ. 20:5. 3 ἘΖγ. 839 (]. 103).-- 

12. Ὁ) ΦῸΝ] 2 5. 241) Ὁ γ»ῈΨ Ὀυϊ ὦ τρία ἔτη. ὙὨΘ τεδάϊηρ οὗ 
ΓΒ. ἰ5 οτίμίπαὶ (Βε., Ζοε., δἰ αἰ.).---00)] δ ΕἴΤΟΥ ἴοσ πρρῦ; 4 5. 24. 

πρὶν ὦ φεύγειν σε, Ἐ 6 ὕμρετε (Βε., Ος., ΚΙ., Βη.).---Ὅκν Γθν ὙΣΝκ 231Π}} 
45. 2418 ΓΝ ὉΜῚ ἼΘΙ ΚΥτ. ΖΟΘ. Ὀσοξετβ ἴδς τεδάϊηρ οὗ (Ε., δηὰ Οε. ἴδε 

ἰεχὶ οὗ 2 5. Ἧαε. (οῦ 2 5. 24:2), [ο]Ἱονεὰ ὉΥῪ Κι. δηὰ δοςερίδαὰ 

ἴῃ ΒΌΒ, μοὶ 45 ἴμδὲ γωϑου δτοβε ἔτοτι ἃ τηϊβγεδαΐπρ οὗ γο ὈΝῚ, σι ῖ ἢ 
νᾺ8. οτἱσίπαὶ ἱπ ΟΕ. ΤῊΪΐβ ἰ8 δὴ αἰϊγαοιϊϊνε ροββι ΠΥ οὐΐηρ ἴο ἴδς 
ξεπεγαὶ γεβετϊδηςς οὗ ἴδε Ἰεϊετβ, Ὀυΐ (με ΟΠτοηΐϊοϊετς ἰηιγοάυςεβ [ἢ Ετϑὶ 
ὕπνο δἰϊεσγηδιϊνεβ τ ἢ “στον, μεπος τὰ 5μου]ὰ ἡδίυγα!ν ἐχρεςὶ ἴδε ἱεχὶ 85 
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Εἴνεη. Μογϑονεσ, ἴδε βεοοῃὰ οἴδυϑε ἴῃ 2 5., ἼΟτῸ ΝΥ, ϑμοννβ [παΐ δοσλδ- 
τοίη τόσ ἴδῃ ἴῃς Βίρῃι (Ἴ0)) οὗ Πϑανϊὰ ττὰβ ὨδοσβθαγΥ ἴο της (818 
Ῥυπίϑῃμηεηί εαυϊνα!ϊεηΐ ἴο ἴῃς οἴμετβ. Ὑ2Ν 31πὶ δά ἀβ8 ποιμίπρ ποῖ 
δἰγεδαγ ἽἼχργεββοα ἰῃ ἼΣ. [115 δ 5: ρ]6σ ἴο ϑῃρροϑβε ἃ Ἵ ἴο πᾶνε ζ8]] 6 
ουἷ αἴϊετ ", 85 ἴῃς βθηβε ἀειηδηάβ, 50 ὦν, ὦ, Βεῆος [με οἰδυ5ε τεδὰ οτἱφὶ- 

ὨΔΙῪ ΓΦ 9 Ὑ2ν 21πι απὰ ἐπα σιυογὰ ο ἐδεὲπα ἐπδηεῖες ουεγίακὲηρ θ66. 
Ορ. ἔοσ δὴ εχαςῖ ραγβὶ]εὶ 76. 421. ὙΈΣ βϑῖὴς 6 οὗ (ῃς ρατίϊςὶρ!ε ὁσοῦγβ 
ἴῃ ἴῃς ἰαϑὲ οἴδυϑε οὗ ἰῃς τῃἰγὰ αἰϊεγηδεῖνε (ΠΠΦῸ).---18. πῦρκ] 2 5. 2419 
πῦρ), δαῖ {πετε ὦ ἐμπεσοῦμαι. 

14-17. σοὐ δ ̓υάρταοηϊ δηὰ αν Δ 8 τεροηίδηςο.--14, 45 
ἐιεγε 7611 (851) 7γοι 1ςγαθ1] Ὀεσδυϑε ἴμεν Ὀδσδιης (ἢ6 νἱοι{πη5 οὗ 
4μ6 ξιυογά οἵἩἨ Υαὐπυεῖ;; 4 58. 4. “Απὰ {δεγὲ ἀϊεά (7,5}) ἔγομχ ἴ86 
ΡΦΟΡΙΘ᾽ ἱῃ σοηϑεαμυεπος οὗ ἴδε ρεβίϊεποθ. ΤῈΣ (ΟὨγοηίοϊεσ ἐσὰ- 
Ρμδϑίβεϑ ἰἢε αἰνίπε 5ἰάε (υ. 5. ν. ").--1δ. 4 ά ἀξ (Οοὐ) γεῤεμίοά 
πῆρ 97 “πὸ εν]. Ἐὸοσ τερεηίδηςς οἵ σοὰ ο΄. ὅση. 6 Εχ. 32" 1 5. 

1556. 1819 4219 Τοῃ. 3'".--Α πὰ 436 απ ρεὶ 9 Υ αἰμιυεΐ; τυας εἰαπάίηρ 
ὃγ ἐμ τιγεσμέηρ- ἤοον οὗἩ Ογμαη ἐμὲ εδμ546]. ὙΠΕ (Ὠγεβῃίηρ- θοῦ 

οἵ Οἴμδῃ ἰδ οὐ (δε ἴορ οἱ Μί. Ζίοη, ψβεγε ἰδίεσ [6 ΤεΩρΙῈ 

ψγ)85 Ὀ0}} (οἱ. 22.). 2 5. ἀοε85 ποῖ σοπηροῖ [ἢε ἱποϊάεηϊ ψ ἢ [ἢ 5116 

οὗ (ῃ6 Τοιρ]6. Οτ «7οδιιδῆίο, ο΄. τι ττι. Ονγηπαη 5 ἴῃ6 ΟὨ]Υ [ερυβίία 
τηθητοηδα ΕΥ̓ πᾶπλο.---εῖθε 16, ποῖ ἔουπά ἴῃ [ῃ6 ρᾶγδ}}εὶ ἰεχὶ οὗ 
2 8., 5 8ὴ ΕΠ 0615 πιεηΐ ὈγῪ [με ΟὨγοηίοϊεσ θαϑεὰ ὑροὴ ἴΠ6 ρῇγαϑα 
“ΜΏΘη Πα 5477 {Π6 δηρεῖ {παΐ 5ῃηοίε ἴῃ Ῥθορὶς᾽ (2 5. 24:5) (Βε.). 

Ιὴ ἴδ οἷος μαγταίϊνεϑ (με δηρεὶβ οὗ Ὑδηνε πᾶνε ἃ Ὠυτηδη ἴοστα 
(τ. απ. 18 7υ. 61: α. 135 4.), θυΐ μετα [6 δηρεὶ βόνεσβ Ὀθεΐνεεῃ 

δα δηά ἤεϑᾶνεῃ. 

16. ἼκδῸ οὐτῦμη γῦθὴ] 4 5. 2419 Ἴνγοῦ τὸ πῦϑη, ὙῈς ἀἰβῆου 
πιὰ τδὲ ἰεχὲ οἵ ΘᾺ. ᾿ἴεβ ἱπ ἴῃς ἱπάεβηϊίς ἼκθΌ, βίπος ἴδε δηρεὶ [88 
αἰτεδάγ Ῥεθη τηεῃιἰοηδὰ (ν. 12) ἀπ [85 δεςοπιρ 93 εα ̓ΐ8 ψοτῖς ουϊϑάε οὗ 
7ετγυβδίετ (ν. 3). Μοζγϑθονεσ, σοὰ ρἶνεβ (ῃϊ5 σοπητηδηα ΟὨΪΥ ἴο σουηΐοτ- 
τηδηὰ ἴδ ομςε. Βς., (οἸ]ονγθὰ Ἰδῖεσ Ὁγ ΟἽ. δῃὰ Βη., ροἰϊπίθὰ ουἱ {παῖ (δ 
τεδάϊηρ ἴῃ (Β. ἀγοβε ἴῃ ἴδῃς ἐο]]ουνίηρ τηϑηηοσ: "ἢ ΥὉ (2 5. 24:5), ἴῃ ἃ ἰεχὶ 

τὶς} ἀϊὰ ποὶ βϑεραγαῖς νγογβ, νγα8 τι ϑίδ ἘΠ τεϑαὰ πιτν δηὰ (μἷ8 τῃ6 

ΘΒ τγοηΐοϊεσ οβδηρεὰ ἴἰο ουπῦμῆ, δοοογάϊηρ ἴο μΐβ ουβίοηι (υ. 5. ν. ὃ. Ηον- 
ενοσ, ἴπε ἱεχὶ οἵ (ἢ. βῃουϊὰ ποῖ ΡῈ ομβδηρεά, ἴον ἱξ 15 (Ὡς οτἰχίπδὶ οὗ ἴῃς 

ΟΒτοιίοιοτ. τττυγισ 9] οἵπμοτ μ58. πιὰ βαϊείοπϑ "5, ὦ ὡς, Ὁ κδ. δὺς δ 5.-- 
ΠΝ ΜῊ ΓΠΦΠ3)] ἃ εἶδυβε ποῖ ἐουπὰ ἴῃ 2 5. θυϊ Πασαββατυ Βεγα ἴο Ἵχρί δίῃ 
ΜῈ Οοά 8εηὶ δὴ δηρεὶ δραίηβὶ }εγυβϑίθσα δηὰ ἱτηγηθα δία τερεηϊοὰ 
(Βε., Βη.).---2. ἐπομφὴ, ο΄. τ Ἐ. τοὶ Οη. 4533.-|)κ] 2 5. 24: Κι. 
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ρον, ΟΥ. ΝΠ. 2. 5. 2415 Κι. πλὴν οὐ ἜΝ ΟΥ. 85 δδονδ. 
ΕἸβονμεγε ἰπ 2 5, 24 ΔΙ ψαΥΒ 88 ΟΥ. (ὦ ᾿Ορνὰ ἴῃ 41} οαβϑεβ δοίῃ 2 5. 

δηὰ Ομ. (Ὧ δἰναγβ οΐ,---16. ὈΌΦΠ 1)2}) ΥΩ 72] 50 αἷϑο ὦ, ὥ; 

οἴβεγ Ηεὺ. μβ8. ΥΚΠ 1.2} ὈΌΦΗ 1.2, 80 Ἐ, (Ὁ.---17. πρροοῦ μῦ Ἴ0;321) 
Βε. δηὰ πῖογεὲ γεσθητ ΚΙ. τερατὰ {με56 ψογάβ, Ὡς ἢ ἀγα ποὶ ἰουηὰ ἴῃ 

2 5.) 85 ἃ ρῖοβ5, Ὀυὶ βυςἢ δὴ δοσυυλυ]αῖίοη οὗ οἰαυ.565 5 ςμβαγαςίϊεγίϑες οὗ 
ἴδε ΟΒτοηίςϊεσγ. 

18-27. ΤΙο ρυζομαβο οὗ Ογῇδηδβ Ηοοσ δηὰ (86 Ἵχρίδίογυ 
βδοσίβοι.---18. 4πά μι6 ασηρεὶ οΥ Υ̓ αἰιυεῖ; οονμπαπάεά Οσα4]. ὙΒΣ 
ΔΡΡβάγδῃησε οἵ ἴῃς δηρεὶ οἵ Ὑδάνεῃ σοηβεσγαιθα [5 βροῖ, τ. σῃ. 
2815 7. 6391. χε νας, Ιῃ 2 5, ὙδΏνθἢ ρίνεϑ ἴῃ σοτηπηδηά, δα ἴῃ (μα 

πᾶιτδίϊνοϑ ἴῃ [υἀρε5 ἴΠ6 δῆρεὶ σοπυηδπάθα βδοσίῆσεβ ἴο Ὀ6 τηδα6. 
ὝΠΒΕθ6 τ ἢδνε ἰηθυεηςεα (ἢς τεργεβεηϊδίίοη οἵ (ἢς (ῃγομηίο]ογ. 

-20. 454 Ονϑπαπ μιγηδά αδομὲ απ δατυ ἐδ6 απο; απᾶ ἠὲς ΤΟ 
δοης τυ μὲρι μὰ ἐιοριδεῖνε5} 5'ὺποε ἴο 56ε6 ἴῃ δηρεὶ οἵ Ὑδῆνε ννὰ8 
{με β88π|6 85 βϑεΐῃην Ὑδῃνθῃ Ὠἰπιβαὶ, τυ ῖ ἢ Ρογίεπαεα ἀεαίῃ ((". 
7. 61.125 ΤῸΡ. 12:5 1- 450 (. 3239 Εχ. 201" 339 15, 65).--Ἰ σιυ 

Ονηαῆ τοας ἐμγοεσλίπρ τυὐ᾿δα}} ἰδ ΔὨϊίηΚ ἴῃ 2 5. 24, θὰϊ τι ρῃ  Θαϑῖν 

Ῥὲ ἱπέεγτεα ἔγοτῃ ν. "" ((. [86 βἰ πη αν δα αἰ τίοη ἴῃ (ὦ οὗ 2 8. 24" 
καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν) διὰ ἀρρεᾶτγβ ἴο μᾶνε βθθῃ ἰηΐτο- 
ἀυςεὰ δγ ἴῃ6 ΟὨτγομηίοϊθν ἱπ νίενν οὗ (ἢ6 [ο]ονσίης ϑἰδιεπιεηὶ οἵ 
ν. "' ἀπά Ογμαη τὐεηὶ ομέ ὕγοηι ἐμ ἐμγεδμίηρι οογ. ΜΝ. 1.9. φῃὰβ 

ΔΟΓΟΡΕΥ ἢ ΟἸμδῃ δηαὰ ἢἷβ 50ὴ5 ἰῃ Βἰάϊηρσ, θυΐ πῃ ἃ βγη ας 

[Αϑῃϊοη ἰῃ ν. "" αν ἃ δηὰ τῆς εἰάεγβ ᾶγὲ [εἴ 816 ἀροη {μοὶγ 
ἴδοεβ Ὀδοδιιϑα οὗ {μ6 ῥγεϑθῆςς οἵ ἴῃ6 δῃργεὶ.-- -21. Αηπᾶ ας Παυϊά 
εανις μηο ΟΥ̓μΩ}] ἰ5 ψαπίϊηρ ἰῃ 2 5. θυΐ 18 τηδ46 ΠΟΟΕΒΒΑΙΥ ΟΥ {πε 
ἰπϑοσίίοῃ οὗ ν. "..---22. Τῇε (μγοηίοϊοσ δ ΠΡ πλαῖκαεβ (86 Κίηρ 
βροᾶκ ἢγϑί.--- 06] τάογε {μ8η [86 δοίι! γεὰ οἵ [με (Ὠγεβῃϊηρ- 
βοογ (Β4.), ψιίοβ νουἹὰ πᾶνε θδεη βυβῃοίεης ἔογ δὴ δἱΐασ (2 8. 
2458.) θυΐ ποῖ ἔογ [Π6 5ἰἴ6 οὗ [8 Τοπιρίθ. ΤΪΐβ ἤδη ροε5 
ἢ τμῈ ἱπογοαθα ἰπ (ῃς ρυγοῆδβα ῥσγίος (ν.").--23. 4π᾿ῖ εὐἱιεαὶ 
ἴον ἐμια πιϑαὶ οὔεγὶ 6} ἰ5 μοὶ ἔουπά πῃ 2 5. [Ιπ ἰδίεγ {{π|65 {86 
τη68]-οἤεγίην (οἷ. Των. 21:-.) νψὰϑ. υπϊϊεὰ ψι [86 Ὀυγηί-οἤετγίηρ 
(ψ. Νὰ. 15" 5). Ὑῆδ βδοσίῆοε σεοογάδά ἴῃ [ὑ. 13'" ἴὩΔῪ δᾶνε 

ἰπδυδηοοά (ἢε ΟὨτγοηίοϊεν.---2δ6. 4πά4 Ῥαυΐϊά γαυνε Ογπαη [07 ἐπ6 
ῥίασο οἷκ μεπάγοά ἐἠοκοῖς οὗἩὨ ροϊά ὃν τυεὶ σ᾽]. Ασοογαϊηρ ἴο 2 5. 

24" αν ρμαϊὰ Μν 58εκεὶβ οἵ οήϊυογ ἴον “6 {πγεσμίηρ: 007 πὰ 



ΧΧΙ. 18-ΧΧΤΙ. 1] ΤῊΕ ΡΌΒΟΗΑΒΘΕ ΑΝῸ ΒΑΟΕΙΕΊΓΕ 253 

ἐδνό οχοπ. Τὶ ἰβ ποῖ Πἰκεὶγ [πὶ γε πᾶνε ἤθσε ἔνο ναγίδηὶ ἰγδαϊ- 
τίοῃϑ, μοῦ (μαΐ οπβ ἰβ ἃ σοττιιρίίοη οἵ ἴΠ6 οἴμεσ. 1 ΒΓ 586 εὶβ οὗ 

5 ἵνα 5 ἴοο 5128]] ἃ ρτίςε, ΕΥ̓ σογωρδτγίϑοη ἢ Ομ. 23:5, ἐῖὶχ Βυπάτεα 
βῆ κε]β οἵ ρο]ὰ ἰ5 οεσίδίη]ν ἴοο ῃἷίρῃ. γε δᾶνε Βεσὲ ἃ σμαγδοίεσίϑβις 

εχαρρεγδίίοη οἵ {με (Ὠτγοπίοϊεγ (Τ.} ποῖ οὐἱγ ἔογ ἴῃε βᾶκε οἵ Ἔχδὶ]ῖ- 

ἰῃς Βανίὰ (ΝΥ ε.) θαὰϊ αἰβο ἴο ειυρδδϑῖϑε (6 ναῖε οὗ ἴῃς Τορ]Ὲ 
βἰῖα (Ὁ. 5. ν. 5), ν ἢἰοἢ 5Βῃου!ὰ ποῖ "6 ραϊάὰ ἴογ ἴῃ βίϊνεσ δαΐϊ ἰῃ φο]ά. 

(Νοίε [δε Ἰαΐεσ ἀδβογὶ ριϊοῃβ οἵ ϑοϊουηοπ 5 ΤεΠρΙς, ἰῃ νυ ἰ ἢ ΠΘΑΥΪγ 
ἐνεγυ ηρ ἰ5 ἀεβο θεά 85 οονεγεὰ ϑ ἢ ροϊὰ.) ΨΥ ΉΪῈ πὸ ἱπι- 

Ροτΐδῃσε σῇ 6 δἰἰδοῃβά ἴο ἴῃς δηοίεηϊ Βδιτηοη βίης εβογί ν᾿ ΠΟ ΓΕ ΌΥ 

ξδςἢ οἵ (δε ἔψεῖνε {065 ννᾶβ τηδάδ ἴο ρᾶὺ ΒΓ 586 Κεῖ β, ἀηαὰ {μεγε 

[Πε 5ἷχ ἢυπαγεοά ἰῃ (Βγοηΐο 65 τν85 δοσουηίοα ἔογ (450), (85 5ὰ- 
δεϑὶ5 Μμδῖ τυ ᾶνε θδεη ἴῃ ΟΒΓΟΠίΟΪοΓ 5 τεδϑοηϊηρ ἰῃ γεδομίηρ 

δὶχ δυπαάγεα 586 ε]5 ἃ5 [ῃς ργῖςβ οἵ ἰῃς Τδρ]ς 5ἰϊε. ΤῈ (ῆγοη- 

ἴοϊεῦ δ κεβ Πανὶ ἃ ρᾶν ΜΕΥ 586 κε}5 οὗ φο]ὰ ἔογ βδςἢ {πδε βίποβ {6 
ΤαπΊρΡΙς βμου]ὰ ΡῈ 186 ρἷαςα οἵ ψγογβῃΐρ ἔογ 81]1.---26. 4πῶ κε εαἰϊοά 
μροη γαλιυεῖ ἀπά ἤξ απειυεγεά μῖνε ὐἱ βγα ὕγονι πεαυόη μοη 

4}ι6 αἰίαν οἵ διιγη!-οἤεγίηρ] Οὐ 5ῃοννεά ἢϊ5 δοσερίδηςε οἵ Πανὶ 5 

βϑογίῆοεβ ΜΙ ἄτα ἔγοπι ἤδάνεη 85 αἱ ἴΠε σοῃβεοσζαίίοη οἵ Αδᾶγοῃ 
(ιν. 9". οἱ. αἰδο τ Κὶ. 183. .6.2 (Ἐ. γ: 2 Μᾶς. 219.5.). ΤῊΪ5 δἱίδασ ἰ8 
188 ρυΐ οἡ ἃ Ρᾶγ Ψἱὶ (Β6 ἔογηεγ οὐς (ΚΙ.). 

19. ὩΣ] Ὀεϊίεῦ “212 2 5. 243, Βε., Οἐς., Οἰη.--- νον ὉΦ2 2 ὝΦΘΝ] 

2 5. 2415 ΠΥΝ ΤῚΣ ἽΦν2. ΤὨΪβ οὔδηρε νὰ8 Ὠεοεβϑιϊδιοὰ Ὁγ ἰῃς δ]ΐεγα- 

ἴοη ἰῃ ν. "5. Οδαὰ βροῖε “ἐπ [Ὡς πᾶπὶς οὗ Ὑδηνπει "ἢ Ὁ ποῖ δἵ Ηἰ5 
ἀϊτεςϊ σοτηπιδηὰ (ν. 5. ν. 13).---20. Β6. ςοττεςιδαὰ 115 νεῦβὲ ἔγοτι 2 5. 

2439, Κα. σογγεοῖν δββοτίεα ἰδ ν. 39 ἰβ οὶ ραγδὶ]εὶ ἴο 2 5. 2433, δυῖ 

ἴῃς Ἰδίϊες 15 τερτοάυςεὰ ἴῃ ν. 5, Ὅς τεβυὶϊὶ οὗ Βε.᾽5 σοτγγεοίΐοη ἰβ ἃ 
ἀουδίες ἰῃ νν. 39 πὰ 3..--Ἰν ὉΠ ἰβ τεπάεγεὰ ὃν (68 τὸν βασιλέα (- 
005), δῃὰ ὈνὩπΓῸ θείη ἱποοπιργεμαηβίθ]ς δέϊτος ἼθΌΠ ἰ8 ἰγϑηβιϊετ- 

δἰεὰ μεθαχαβείν, Ὀυὶ ἰγαπϑϊαιεὰ ὉγῪ Α (νης μα58 τὸν βασιλεα [κε Β) 
κρυβομενοι. (Ὅν 4150 8485 τὸν βασιλέα, Ὀυὶ πορενομένους ἴοτ Θ᾿ 3ΠΓΌ. 

Ἕ, Ὁ, ἰοϊον ΑἹ. ΚΙ. τεχατὰβ ἼθΌΠ 858 τε οτἱρίπαὶ τεδάϊηρ, δηὰ ἴῃς 
πιϊϑίακε ὃν τὶς ἰξ ττὰβ τεδὰ Ἴκθθη ἰδὰ τὸ τῆς ἰπβεγίίοῃ οἵ Ὀνμϑπης, 
ψΗἰς ἢ με ϑαρροβεβ ἴο βανε Ῥεεῶ οτί ρίαν προ (5807).), λυ 
Βπάϊηρς ἴῆτες βίερβ (Κορ) ἴῃ {πε ἀδνεϊορπιθηὶ οὗ πε νεσβθὲ. (1) Ας 

Ονηαη ἱμγηεὰ αδοιμί, πε φσαιυ διε κἰηρ ξοίπρ αδοιμΐ, εἴς. (2) Ας Ογηαη 

ἐμγηεὰ αδομέ πε ϑσαὶν ἰλε αηρεὶ ροΐπρ αδοι, εἰς. (3) 45 Ογμαη 

ἐμγηπεὰ αδοιΐ απὰ ᾿ξ Ξτατῦ πε απ ρεὶ, μὲς 70μν 8οη5 πιὰ ἐλενιβεῖνες τυἱ 
αἶρε, εἰς. Ευτίδβοτγτηογε, ἢ τοραγὰβ [πε νεῦϑε 8ἃ5 ἃ 9058 ἴῃ 115 οτίίπαὶ 
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ἴοττη, βίῃοε ἰξ οομῆϊςι5 τὶ ν. ἢ. ὙἘς ΤΠΘΟΥῪ ἔα}}85 ἔγοσα ἰΐβ οὐγὰ 
νεῖσηϊ. ΝῸ τεδϑοῦ ἰβ δρρασεηΐ ΜἘῈΥ ἃ ψὶοββαῖοσ βου] ἰπϑεγὶ τἢϊ5 
νεῦϑε ἴῃ Κὶ.᾽5 οὐἱψῖπϑὶ ἔοστῃ, βίηςς ἱξ δά ἀβ ποιῃίηρ δῃὰ ἐχρὶδίηβ ποϊδίηρ. 

Φ μά5 ἴῃς βυρροβεὰ οτίίπαὶ ἔοσῃη ἼϑΌπ, δπὰ αἶϑο ἴῃς τεδάϊηρ 3 ΠΠΌ, 
ΜΕΙΟΣ ἰ5 τορατάεα 88 {με τεβυ]ὶ οὗ πυϊβγεδαϊης ἽΝ ὉΠ ἕοσ Ἴ»οπ. (5εε Τοσ. 
Ἔτα διμάΐες, Ὁ. 112.) Τῆς ΟΒτοηΐοϊεγ ἀεβίγεα ἴο δα πιοτὲ νυ μεββεβ 
ἴο ἴδε ῥγεβεῆςς οἵ {με δῆρεὶ δἱ (ἢἷ8 βροὶ, βίπος [μἷ8 ἔδςϊ ςοῃβεογαίεὰ 
τὰς ΤεΙηρ]ς 5ἰϊς, δὰ ἴοσ (ἷ8 ράγροβε ἴπε παιταῖΐνε 5 τεοογάδαἃ. Τῆς 
ἱπιγοάυςίοη οἵ ἴμε ἔουγ 80η5 οὗ Οὔηδη ἴ5 188 δοςουηίεα ἔοτγ. ΟἸΒοτ- 
νῖβε ἴ86 δηρεὶ ᾿]αυβ ἃ τῆς ποτα ἱπηροσίδηϊς ραγὶ ἰπ (8 πδγϑῖῖνε 
ἴδδῃ πὶ (Βς δοοουηῖ ἴῃ 2 5. (οἵ. νν. 13. 16. 18. 1 τὸ γαβροςνεο!Υ 2 5. 24,2: 17. 
18. 3.) 22, οὗ γῸΠ κῦὉ 092] ο΄. Οπ. 243".--28. Ὁ) 05] ἐπγεσλέης 
οἰοάρεδ. Ἐοτ ἃ ἀεβογρίοῃ οὗ ἴμεπὶ, 8εὲ Βη. Αγοῖ. ὑρΡ. 2.9 ὕ., Νον. 

Αγ. ἵ. Ῥρ. 232 7., 08. 1. Ῥ. 50.-24. γύρη] Βη. δηὰ ΚΙ. οοττεςῖ ἴο 
τορπῦ οἱ Ραβἰ58 οὗ ὦ, θυϊ ΓλρΠ τῦδγ ΒῈ δὴ ἱπῆ. 808. ἴῃ ΓῚ 858 οἵβεογ πὴ 
νετῦβ, οὐ. 2 ΟΒ. γ8 ΓΥΛ).---Ὥἴ. 7) 7] 18 ἃ Ῥεγβίδῃ Ἰἰοδῃ-πογὰ (868 
ΒΒ... 

28-ΧΧΤΙ. 1. ΤΊΘ δἰΐθ ἔοσ ἰδε Τοπιρῖίς ἀείεγηϊποά..--- Αἱ 
ἐμαὶ ἐἕηις, τολεη Ταυΐά Ξατυ ἐμαί Υαδιοε; μαάὰ αἀποιυεγοά πἶηι ἐπ 

ἐμ μιγεσλήη ρ: θοῦ οὗ Ονγπαη ἰδ Χοδιδίία τὐλδη μ6 δαογίβοεά ἐμένα 

ἐνν ἐδοη Ταυϊά καἰά, ΤΡῖς ἐδ μα βομδα οὐ Υαλιυεῖ; Οοά ἀπά ἐἰνὲδ 
ἐς δια αἰαγ οὐὁἨ διρη οεγίηρ 707 15γαοὶ.] ΜΝ." Ἠδὰ8. ὑϑυδ}ν Ὀδεη 

υηάετγβίοοά αὐ ἐμαΐ ἐένιο τὐλοη Ταυϊά 5ατυ, εἰς., ἐμδη ἤ6 τὐας τυομὲ ἰο 

δαογίβοο ἐβεγε (λιμοῦ, Β6., Κα., ΟἽ.). Βᾶ. γί ρμογ ροϊηίβ οαἱ [μδΐ 
γν. "8 15 ἃ Ὀγοίδϑίβ ἴο ψΏΪΟἢ 22' ἔοστηβ ἴῃ δροάοβίβ, νυ. 3". 39 θείῃ 

Ῥδγεηιμείίοαὶ. Ὑε ἰγϑηβϑιαιίοη ἠδ τυὰς τυοηὲ [0 δαογίβο ἔμενε ἰβ 
ἀουδίίαϊ, 5ἴποε {με ἔδαγ οἵ [με δηῆρεὶ οὗ Ὑδανεῃ (ν. 39) ἀϊὰ ποῖ 
Ῥγενεηὶ Πανὶ ἔγομι ροίηρς ἴο Οίθεοη ἴο βδσσίῆος δἴξεγ (ἢϊ5 ἐνθηΐ. 

Βείοτε ἴδε Τερ]Ὲ τὰ5 Ὀ0}}} δοίονιοημ βδοτ δοοὰ δὲ αίθεοη (2 (ἢ. 
19).-)Ἱ [Ι0]]ονν5 (Πδὲ ν. "3 δηά 22', ἃ5 ὑσχοίδϑίβ δηὰ δροάοβίβ, σδηποῖ 

φοπ,6 ἔτομι αἰ εγεηΐ βουγοαβ (45 Βη. δηὰ ΚΙ. πηδἰηἰδίη). ΤὮΘ ὑΠΠῪ 

οὗ 118 δεοίίοῃ 15 ἰϑο βϑῇονῃ ΟΥ̓ (ῃ6 ἔαςί {πὲ ἐδπὲς ἐς ἐς Κοιίδε οἵ 
γαλιυεῖ! Οοἀ (σ΄. απ. 2811) δῃηὰ ἐδ ἐς 1:6 αἰΐαν οὐ δμγη!-οεγὴη 
ον Ἰφγαοὶ (221) ατὸ Ὀγουρῃϊ οὐ ίη οοηίταβὶ ἰο “6 ἑαδεγπαεῖς οὗ 
γαλιυεῖ τολέομ Μοϑες να ἐπ ἐμ το άογηθ55 αὐτιὰ ἐδι6 αἰξαν οἵἩ διγηΐ- 

οδενίηρ τεβρεοιίνεϊυ, ψὨ ἢ ψεσε δἱ [μδὶ {πὲ ἰῃ ἴς Εἰρὴ ὑΪδςε δἱ 

Οἴθεοπ (ν. 5). ὙΤῶε ρύγροβε οἵ ἴμεϑ8 νεῦβεβ 5 ἴὸ ΒΏΟΥ ἤονν, 85 ἃ 
Ποηϑοαύυεηος οὗ ἴΠ6 σεηϑιβ δηὰ ρίαρις, [6 {Πγεβίηρ- ἶδος οὗ 

Οτηδῃ Ρεοᾶτης (ἢε σοηϑεογαίεα 5ἰζε ἔοσ [6 ΤεαρΙε. 



ΣΧΧΙ 2.8] ΡΕΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ΕῸΚ ΤῊΕ ΤΕΜΡΙΕ τς 

29. 1}032)3] οἰ μεσ μ55. "3 ἽΦΝν, 5ο ζ5.---30. γ}3) 1] εἰβενβεγςε ἴῃ ΝΊΡΕ. 
Ὅη. 8117 Ἐπὶ. γ6; ἴῃ ΡΙ. 70. 35 Ἔ 7 Ὀπιεβ, σ 5. 16:4. 15 15, 21 8. 185 
-.2 5. 22..--ΧΧΠ]. 1. οὐτῦμη πη] ο΄. 29... ὙΠῸ ΟΒτοπίοϊεσ 56 .18 
ἴο 6 ἔοπμὰ οὗὨ {μ]5 ἀεβίρηδίίοη ἔοσ {με θεἶγ. σ (Ὡ. 175 11 [858 "γὴν 
ὉτῦΝ [ῸΣ Πλπν ΣΝ ἷπ 2 5. 715. .9) οἵ. α15ο "νπ "ν 2219, "κ᾿ " 2839 2 (ἢ. 
1 64. «. Δ. χ612 (41} ργοΌΔΌΪΥ ἔτοπῃη ἴῃς (Βτγοηΐςϊετ); δἰϑὸ 32}5 (νι ῖς ἢ 

Βη. δὰ Κι. δϑογῖρε ἰο 8 Μίάγαβῃϊς βοιισοε). Ῥοββί!Υ Ὁ πῦν πὶ ν 88 
᾿πϑεγίθα ὉΥ ἃ ἰαΐε εὐϊίογ (Ξε ΒΒ. “νῆν 11. τ. 8), Ὀαϊ {Βεῃ ἴξ 8 βίγαηρε 

[δὲ 1815 εὐαἰΐοτ 5βου]ὰ μανε Ἵμοβεὴ δἰ πιοβὶ Ἔχοϊ υβϑίνεϊΥ ἴπο88 ραβϑϑᾶρεβ 
ΜΟΙ 56 αῦ οὐ οἴμες ςτουηάϑβ ἴο Ὀεϊοης ἴο ἴῃς ΟΒτοηΐςϊεσ. Οἱ σουζϑε 
ἴδε Ροββί 1 τεπλδίηβ τμδὲ ἴῃς ΟΒγοπίοϊεγ Ἀἰπιβοὶ ᾿πβογίεὰ ὈλπῦΝΠ ἴῃ 
δῃ οἰάεγ βϑουγος, ἱμουρὴ [5 ἰ8. ποὶ ᾿ἰκεὶγ. 

ΧΧΊΙ. 2-19. Ῥανὶ 4 8 ργεραγαϊϊοῃ ἔογ ἴμε ΤεπιρΙε.---ΤῊ 5 
Πδδρίεγ ἰβ ἃ ἔγεα σοπῃροβί(ἰοῃ ὈΥ [πε (ὨἩγοπηίο]εγ, }} οὗ φεπεγαὶ 

Δηα εχαρρεγαίεα βἰαἰεπιθηΐβ, ἢ ἃ πυροῦ οἱ βῃογί χυοίαι!οη5 

ἔτοτῃ δαγ! εγ σαποηΐςαὶ θοΟΚ5 ψόνεη τορείμεγ. Νὸ οἀτεῖυϊ, ἀεβηϊε 

βἰδίοιηθηΐ βιυρρεϑίβ ἃ {ΓΝ Οσ ἢ βίου πη ΟΓ ἐνεῃ ἴμ6 156 οὗ δῃ 
ΘΙ ΟΓ ϑοῦγοο. Ὑπαὶ Πανὶ Τσοπίειηρ αίεα θυ! ΐηρ ἃ ἰεπΊρ]Ὲ ἰ8 
1 Κοὶγ (2 5. 7), διὰ 6 τῆᾶὺ ἢᾶνε πιδάβ βοπλα ργεραγαίίοη ἴοσ ἴΐ, 
Βυϊ [86 ΟΒγοηίο εγ᾽5 ἀθβοσρίίοῃ πιυϑὶ ἤᾶνε θθθὴ ἀγαννῃ ὈΥ ἰηίεγ- 
ἔπος ἔγομι 88 οἷο σαποηΐςαὶ ὈΟΟΚΒ, δϑϑίβίεα ὉΥ ἃ υἱνὶ ἃ ἱτηδρὶ- 

πδίϊοη. 

2-δ. σοηεζαὶ ργεραγδίου.---Νοῖ ἃ οἰυάϊοα δοοουηί οὗ τηδίοσίαὶ 
Ῥτερδζθά ἴοσγ [μῈ Τειαρὶς, θυΐ ταί ΠῸΥ ἃ σάγε εββ 115ὲ οἵ δυο ἰὨἰηρ5 

8ἃ5 Ὠδρρεπεά ἴο οζοὺγ ἴο ἴΠ6 πυτίϊεσ. Οδάδγ (ΤΣ) ἰ5 {πΠ6 ΟὨΪΚ 
ΕἸΠΕ πηεηιἰοηεά, ἰπουρὴ αν (ΦἸὩ) (1 Κ. 5" αὖ) 61. “) δηά 
οἰϊνε- ποοά (Ὁ 5.})) (α Κ. 655. "- κε. μ) γγεγε 4150 υϑεά.---2, αν! ὰ 
8 Βεγε γεργεβεηϊθα 85 δηζοἰραϊϊηρ (Π6 δοίίοῃ οὗ ϑοϊοπιοῃ ἰῃ 5εῖ- 

τἰῃξςξ ποῃ-]5γδθ} 1165 δ ἔογοεὰ ἰδθουσ, ἔογ Ὲ σοηρηαμάφαά ἰ0 ρα! 
Ἰοροίδεν {6 σο]ομγηεγς ἐμαὶ ἰὐεγα ἐπ ἐδ6 ἰαπά οὐ ]ςγαεῖ; απά ἢ 5οἰ 

γπαδοης, εἰς. ΤὮΘ Ηἰδίοσγιοδὶ [δοΐ βθοῖηβ ἴο ᾶνα θη (Πδὲ ϑοϊοπλοῃ 

της ἃ ἰενυ ὉΡΟΠ Ρυγὰ 5γδε 65 ἴο σϑΙτῪ ουΐ 5 Ὀυ ἀὴρ ορεγα- 
τἰοη5 (σ΄. τ Κὶ. 5371. αὐ.) χ13ὲχ2, ΑἸαῖεγ τυτίεγ ἰα Κίηρ ἐχοερίϊοῃ 

ἴο ἴμε τοἀυοίίοη οὗὨ Ι5γϑε! 165 ἴο ῥγαςίςδὶ βἰδνεγυ τηδάς ἴῃ6 ἰενυ 

Ἄοοηϑίϑὶ οὗ ποῃ-[βγϑ}] ε8 (1 Κ. 9" “). ὙΠ ΟὨγοηίοϊοσ ἔο]οσίης 

[815 Ἰδίε νίενν γεργεβεηίβ [Π6 ἰενυ 85 Ἷοῃβίϑβίίηρ οἵ 5ογομγηοῦς, Ὀὰϊ 
τᾶ κεβ Πανὶ τεβροηϑὶθ]ε ἴοσ δ] ης [μετὰ ἰορεῖμεσ αὶ ἃ5. ἢ 
δῃ(ἰςἰ ρΡαίε5 Ἔν ΕΣΎ οἰ μεγ πεϑά ἴῃ σοῃηεοϊΐοη ψἱἢ ἴῃς Ὀυϊ]άϊηρ οἵ [Π6 
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Τερὶ6. ὙΜῈΔ ομαγδοίεγίϑιϊς ἱποοηβιβίεπου (ῃ6 ΟὨγοηΐοϊεσ ἰδίοσ 
τεργθβθηΐβ ΘΟ οσηοη ἃ5 πιδκίηρ (Π6 ἰενγ (2 (Ἐ. 2' 5"). 19. «. αὐ 4.)). 
ὙΒε σογήοιγρονς (ρξγῖη:) Ὅετε ἰογείρηθτβ ΜΏΟ [ἴὉΓ ΟἿ6 τεᾶϑοῃ Οὗ 
Δποῖδεγ ἰεῖς 1μεὶγ πδίϊνε οἰδὴβ δηᾶ δἰἰδομθα {μοιηβεῖνεβ ἴο [με 
Ἠδερτενβ. [{κὸ {86 747 ἀπλοηρς ἴῃ6 Ατδῦϑβ, [με ψγ ννἃ8 Ῥεγβοηδ!]ν 
ἔγεθ, θυΐ νἰϊδουΐ ρος] τρῃῖβ. ΒΥ [δὲ Ρεσγίοστηδησε οἵ ςεγίδίῃ 
ἀυζιε5 6 τεπάεγεά ἃ σείυγῃ ἴοσγ ἢ ργοϊεοϊΐοη. Η1]5 ἰοΐ ννὰβ οἴΐϊθῃ 

Βατά, 85 15 ενϊεῃηςβὰ ὈΥ ἴδε τερεαϊεα Ἐχβογίδιοῃβ ἴο 468] 705} 
ἢ Ὠΐτα 1. 16 2411 27.", ἴο 5ΠΟΥ͂Σ Εἰτη Κίμάη655 Πΐ. το" 2613, ἴο 
τεΐγαίῃ ἔγοπι ὀρργεββϑίηρ ἰπὶ ἘΧ. 225: 22 (Ὀο(ἢ [Ε} 1ων. 19" (Η) 
Ὠι. 24" 76. γε Ζε. 7... Ηδ νᾶϑ δῃτ|εὰ ἴο ἴῃς ϑαρ δίῃ τεϑὶ Εχ. 

20:9 2312 (Ὀο(ἢ [Ε} Ἀι. 5. [Ιἢ Ρ (δεῈ ρἕγ τεργεβεηΐβ ἴῃ6 ῥγοβθ- 

ἰγίε οὗ [6 ροδί- Ἔχ ]ς σοσαπυιηϊγ, ο΄. Εχ. 122 1ν. 245: Νιι. 9": 
15:5. 16. 9,.---παβ, 7γοη ἐμ αδιμιδατοε} ἐχοϊαβῖνα οἵ ἴῃ τοο,οοο ἰδ] εηῖβ 
ξίνεη ὈΥ [86 ῥγίῃοθβ (297).--- Βέμαθγ") οὔβουσγε. Ἡδγα ΠΟΥ 8. 

τεργεβεηιθα 85 τηδάς οἵ ἴγσοῃ, θυΐ ἴῃ (Π6 ΟὨΪΥ οἰ μεσ ρίαςε νῇοτε ἴῃ 8 

σι ογὰ ἰ5 ἴουπα (2 (Ἡ. 34:1) [Π6γ ἅτε οὗ ψοοά. Ῥοβϑίθ!υ {ΠῈὺ μετα 
ΤΊΘΓΕΙΥ ΓΟ ΟΥ̓ ψοοάδῃ ῥίπ5 υϑεὰ ἴο τηδκε ἴῃς 7οἰηϊ5 ἔδϑοὶ (ΒΒ. 
“Δ 1105 οΓ {με |{κ6᾽».-- ΤΙ ὄγοριξε νγἃ5 ἴοσγ υ88 ἴῃ τηδκίησ [ῃε ἵνο 

ῬΠΠΔτβ Πϊ ἢ βιοοά ἰη ἔγοηὶ οἵ [ῃε ΤἜπιρῖς, [με 5εὰ ψ ἢ 115 ϑυρροτί- 

ἰῃᾷῷ οχβθῃ, δῃη νγίουϑβ βδογεά υἱθη5115.---4, Οδάαν-ἰγ665]7 οἵ ΤΕ Ποη, 

{86 τυ ςἢ-ῬτΖεα Ὀυ] ἀϊηρ-πηαίεσίαὶ οὗ [ῃ6 Αβϑγυτίδπ δη ἃ Βαρυ]οηΐδη 

Κίῃρβ 88 Μ6}} 8ἃ5 ἀπηοὴρ ἰῃ6 ϑυτίδῃβ, ψεγα ἴμεη δουπάδηϊ οἡ ἴῃ68 
Ιδθδηοι τᾶηραὲ δαϑὶ οἵ [με ῬΒοηἰοΐδη σοδϑί ἀπα Ργο δ ΌΪΥ 4150 οἢ 

Ηογοη δηὰ τῃ6 Αι] Δηοη 5, αἰ50 οἡ (ἢ6 ΑἸηδηυβ Μουπίδίῃϑ 

υσίμογ ἴο [μ6 πογίῃ, δηά εἰβεῖνθεγε.-- -δἰἀομέαης απὰ Τγνίαη5] ἴῃς 
ἱῃμδθιίδηῖβ οὗ [π6 ἔννο τε] ]- Κηοντῃ ῬΒΟ ἢ οΐδη οἰτἰ65, οἡ Ψ Ὡς οὐ. 

1,--δ. ον ᾿αυϊά Ξαϊά ἰο ᾿ϑηδοίΠ ἰ5 Ὀείίεσ {π8π απὰ αυϊά Ξαἱά, 

εἰς., βῖποδ ν. "5 βίδίεβ (Π6 γεᾶβοῃ ἔοσ Πανὶ 5 ργεραγδίΐοη ἃ5 πδιταίεα 

ἰῃ νν. 3.-.-.ϑοίονιοη Ὅν 500 ἐδ γομὴρ ἀπά ἱσπάον, εἰς. (σ΄. 29} 

ϑρτεαβ ψ ἢ [86 ΟὨγοηίο]ογ᾽ 5 τεργεϑθηίϊδίίοη (μαὶ τ[ῃ6 ἔδί με δηά 

ποῖ [6 50 ν88 (6 τηονίηρ βρίΠΐ οὗ ἴ[ῃ6 στεαΐ υπάετγίδκίηρ. 

Δ. Ὀ:55}. Τῆς 86 ἴῃ ἰῃε Οαἱ ἰ8 Ἰδίε (ΒΏΒ.), ο΄. Εδι. 4:5 Ῥ8. 337 
Ἑς. 25. 5.3.5, ὙὨΕε ΟἿΪΥ ρΐδος ψμογα (μἷβ γτοοῖ ἰβ ἑουπά ἰῃ ΔΩΥ ἔοττα εἶβε- 
σβεγε ἴθ ΟΠ.-- Εζι.-Νε. 15 Νὰ. 125, ψῈΙΘΒ ἰ5 ἀρτεεὰ ἴο ὃῬὲ ἔγοπι ἴΒς 
ΟΒτοηίοϊεσ. Ὑθοτα αἶβὸ ἰΐ δρρεᾶγβ 88 ἴῃς ἰηξ. Ἵβίγ. ψὐτἢ Ὁ (. 55).--- 
Ὁ5] ὦ πάντα: τοὺς προσηλύτους, 50 Ἦ; Ὁ βλωως «ὁσιδνοδς. 5π|. 
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14Κε8 οὔεηος δὲ ἴῃς πογὰ ἴῃ (μι ἷ5 οοῃπεςοίίοῃ δηὰ οογγοςίβ ἴο Ὁ)" οὐ 
Ὁ ΛΠ, “’Τηδϑοῃ 8 οὗ “ βίοῃθ-ουϊίεΓβ,᾽" σοτηρδγίηρ 2 Κ. 12,2 )αλ (78... 
νοὶ. ΧΧΙΝ, τ8ρς, Ρ. 29), θὰῖ [8ες ΟΒγοῃίο!εγ᾽8 τποῖῖνε ἔοσ ἱπιγοάυοίηρ 

ὉΛΣ 5 ονϊάεηϊ, τ. 2 ΟἘ. 2:5.--το το») 1. 80.---Οὐτπῦκ ἢ Γ02] 1. 15.-9. 
3.0] αἰϑο ἴῃ 22. ": " 29", εἴς.» 1. ΙΟδ.--ο Υ 2 ΠῸ}] ΔΡρβδτβ δϑὸ ἴῃ 2 (ἢ. 
34. {, ψβεγε ἴμ6 οοπβίγιςοη 8 ἴῃς β8πιε, ἃ νεῖβ δϑιεςὰ ἴο ὃς ἴδε 

σποτῖ οὗ τς ΟΒτοηίοϊεγ, 1. 34.---|}2] 1. ς4.--4. . .. ΜῸ] σ΄. Τον. 
ΟΗΨ. Ρ. 2ο; 1. 132.---2. 8] 1. τος.---ὅ. “ὯΚῚ] ΕΥ̓͂ 5. σαί, ἘΊ. τεηάετβ 
ἀσολίε, ο΄. Οὐ. 2ο}} χό9 Να. 2411} τ 5. 2λο 2 5. ς' 122 2 Κ. ς: (ΒΏΒ. 
“ὌΝ ΟΔ] 2). ἘΝ5. τοπάεγ ἴμεβεὲ ραββαρεβ ἐφομρλέ. Ὁ ὃκ (σ΄. Οπ. 
85) πῖδὺ ὃς '"ῃμάἀετβίοοά 858 ψῈ}} 88 1202, ἤεῆος, βὸγρ Ῥαυΐᾶ Ξφαϊὰ ἰο 
λὲνιϑει. τ Π0] ΟἹ Ὁ 866 1. 120.--πορο0} 1. 87.-- ΊΣ Μ] 1. 6.--- "5 Ν] 
«οδοτγίδιϊνε υϑεὰ ἴο ὄἜχργεβ8 56} -εποουγαβεπιεπῖ, 5βες 668. ὃ τοϑὸ (α). 
Οα ΟΒτοπίοϊοι᾽β υϑὲ οἵ πογὰ ο΄. ν. ν, δἷϑο ἴογ 159 ([. 54).---2 Ὁ] 1. 
1ο05.--Ἴ 818 νεῖβε ἰβ8 εἰϊεὰ ὉΥ Ὠτγίνεγ (ΣΟΤ.}8, Ὁ. 539) 88 οὔς οὗ [δς 

ΟἸὨΒγοηίοϊει᾽8 βίγδηρειν πογάεα βεηίθῃςςβϑ. 

6-18. Ῥϑαν Δ᾽ 8 οαγφε ἴο ϑοίϊοσιοῃ.---. 415 07 ηριᾶ, ἐξ τοας 

Ἴ) ῥμγῥοδα ἰο ὑμηα α μομδὲ μπίο ἐπα παηιὸ οἵ Υ αἰιοεῖ, "εν ΟΟ4] 
6 ἀερεηάεδηϊξ ὕὑροη 1 Κ. 8::, νὨἰ ἢ ἰ8 [ο]ονγεὰ δἰ πιοϑὶ νεγδίϊ τα 
Ἔχοαρὶ ἰπ ἴ86Ὲ οἤδηρσε οἵ ρεζβοῦ. ΤῈ (ΟὨγοηίοϊεῦ γεργθβϑθηῖβ 

Πανὶ ἃ 85 16] Πρ; ϑοϊοπιοη ἢἷβ βοὴ ψμδί (ἢ ἰδιίεγ ϑὰγβ οἱ Ῥανίὰ 
ἷπ ἰ8 ργᾶγεσ οἵ ἀεαϊςδίίοη (1 Κ. 8:3 5.).--3ϑ. Τε νογὰ οἵ Ὑδῃ- 
ψεἢ σης ἰο Πανὶ ἰὨτουρῃ ἴπ6 ρσορῃεὶ Ναίμδη, σοπηπηδηάϊησς 

Ἀἷπλ ηοΐ ἴο Ὀυ}4 4 Τεπιρὶε (2 5. 7 π΄ ΟΠ. 17), θυΐ πο τϑᾶ- 
800 ἰβ8 ρίνεη. ΕἸβενθεγε Πανὶ 5 ΨγΓ5 816 ρσίνθη 8ἃ5 ἴῃ6 γϑᾶβοῃ 

ΨΥ δε οουἹά ποῖ δυ 1} (μ6 μουϑε οὗ Ὑδηνθῃ (1 Κὶ. κ'} ὦ), Βὰΐ 

ΟἿΪΥ Ὀεσδυβα {μεν ἀἰά ποί ἰεᾶνε πἶτα {{π|6 ἔογ οἴπεσ υπάεγίακίῃρβ 
(Κ|.). Τε Ογοηΐοϊεσ ψγὰ5 {86 ἄγϑὶ ἴο βἰαίς [πδὶ θανίὰ οου!ὰ 
ποί δυ]ά τπε Τειαρὶς θϑοδυβε ἢς Πδὰ τὐφά τεμοῖ δίοοά (ο΄. 285), 

ΜΕΘ πιὰ 6 ποίδμίης τῆοτε πῃ 8 τοὶ! σίουβ ἰπίεγργείαιίοη οὗ 

1 Κ' κ'να),.-.-9. 461 υυἱἷ! ρῖυο κὲηι γεσὶ ἤγοηι αἱἱ ᾿ς ἐπεηνΐος γομηπᾶ 
αδομ!]. (Γ. τ Κ'. ςι5.1Ὁ. (450 ς).-Ἱῶοὸον μῖς παηῖς 5σμα]! δε δοϊονιομ] 
(1 Φ όατε, ΤΙΩΘΦ ῥεασείμ), Ὀὰϊ μ6 ἰβ αἰβο ἽδιἹδά 1βαϊάϊδῃ 
(ΠΥ δεϊσυεά οὐ Υαλ, 4 8. τ25 .).--10. ΝΠ οὨ]γ 5] 1ρ8ὲὶ νατγία- 
τίοπϑ, 1818. νεῦϑε ἰβ ἃ τερεί ἴοη οἵ 2 5. 75: "9. πὰ (Ἐ, 1713: 6. Βὰϊ 
(ἢς ογάεγ οὗ με Ἰαϑὲ ἴἢγεε οἰδυϑε8 8 τενεσβεά, ἍΠΠ ἴῃ6 βγϑὶ 
εἴδυβα οἵ. αἰϑο : Κ. ς""}β αὐβ',. 18, 8ὲ οἰγοηρ (σ΄. τ Κ. 10) απὰ οἵ 
ξοοά σομγαρε; {ἐὰν ποί πείμονγ δὲ ἀΐδηια γε]. ΟὕἨἁ. 283" 2 (ἢ. 227 

705. 1ο", αἰβὸ 705. 1" (σβετε ῬΆΨΓΙ ἰαἸκοβ 1[μ6 ΡΙδος οὗ δ 3.7). 
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Ἵ. Ὡ2] Οτ. ἡ)}}; οἴμοι μ58. Ὁ2 ΚΙ. δπὰ Οτἵ., αἰϑο "32 Κι. δπὰ Οσ. 
ᾧ τέκνον, Ἢ ἘΠ᾽ νεὶ. ΑΝ. Κε., Ζοε., Οε. ἔο]ον Οἵ., Ὀυϊ (6 επιρμδιῖς 

ὉΝ (σ΄. 28) ἔδνουτβ ἴῃς Κι. (ΕΡ., Βε., Κὶ.).-τ 22 ὉΣ] ο΄. 28: τ Κ. 
8:1. 18..18 (“- 2 (Β, 67. 5. 8). Κὶ. το (Ξ 2 ΓΒ, ο}) 2 (Β. 1} 244 49,9.- 
8. 2.0] 1. τος.---Ὁ") 01] τ΄. 285 τ Κ. “ Ῥβ. 70"; δἰϑοὸ 668. ὃ 1245. 
-9. ποῦν] ὦ Σαλωμων, τατεῖγ Σαλομων, ὦ" δῃὰ ΝΊ. τηοβοὶγ Σολομων, 
--ὃρν []--10. γγ}"32Π] 1. ς4.--ὐν νυ Ὁ»] ποῖ ἑουπὰ ἴῃ Δ 8. 7} "πὶ 
ΟἈ. 1713.-τοτ90] 1. 67.---11. ἼΟΡ ἔνην νη]. ϑ88πὶῈ Ἵχργεββϑίοῃ 18. υβοὰ 
Ἐγ (με ΟΒτοπηίοϊεσ ἰῃ ν. 19, σύ. α13ο ν. 15 δῃὰ 2839, θοΐῃ δρτεεὰ ἴο ὈῈ ἔτοτ 
ἴῃς ΟἈΒτοηίοϊετ.---12. ΠΥ 099] ο΄. 4 ΓᾺ. δὶ (πϑῖςι Βη. δπὰ ΚΙ. 
δϑοτίδε ἴο ἴμ6 βϑτης βϑοῦσος 858 [μι}58 ρϑββασε). ὕ0Ὁ 8 υϑοὰ δίοῃς ὉΥ 
ἴπε ΟΒτοιΐοϊεσ ἴῃ 26: ἃ (Β. 303, αἰϑο Ἐζγ. 8:5 Νε. 88, 5βες Τογ. (ΒΥ. 

Ρ. 34. 

14. 16. Τταηβίεσ οὗ πιαίοσίἹ.-- -14, Νοιο δοκοϊά ὃν νῖν μαγὰ 
ἰαδογ 1 μαυε ῥγεῤαγεοά 707 {6 ποιδε οἵ Υαλησεῖ; α ωμάγοά ἐπομδαπά 

Ιαίομς οἵΓὨἨ ροϊά απά α ἐπομδαμά ἐιομδαμά ἰαίφνης οὗ 5ἰἶνεν). ΤὨς 

διηουηῖβ γα ἱπῃροββί]ς, δηὰ ουΐ οἵ 8}1] ργοροτίίοη ἴο [6 δοίυ δὶ σοϑὲ 
οὗ [δε Τερὶε. ΤῊς ἱπίτπϑὶς νάϊυς οἵ [815 φο]ά δηά 5Ξ:ἴνεσ 18 ὙευῪ 

ΠαΔΥΪγ εαυδ] ἴο ἔνε ὈΪ]ΠΊοη ἀο18γ8 ἴῃ ΟἿΣ ΤΩΟΠΘΥ δηὰ [15 ρυγο βίην 
νά]υα τγ85 5.1} τοσε. Ενβῃ 16 ἴῃ ᾿ἰρῃϊ ἰδ]επὶ 85 ἱπίοπαεὰ (Κε., 

Ζοε., εἰ αἰ.), τεἀυοίηρν [πΠ6 νυ. οηθ- μ4}{, [Π6 διμουηΐ τε 5 

ἱπογεάϊθ]8. Ασςοογάϊης ἴο τ: Κ. 1ο"Ἅ, ϑοϊοπιοῃβ Ὑδαυν ἱποοπια 

διηουηίεα ἴο οη]γ 666 ἰα]επίβ οὗ ρο]ά, ο΄. αἶβο σ Κὶ. 9." "5 το" ".- 

1δ. 16. Μογεουεν, ἐΐεγε αγε τυ πες ἐμ αδμπάαπος τοογάνιδη, 

μειυεγς απῷὦ τυογκεῦς οἵἨὨ 5ίομε αμᾶ ἐἐγιδεῦ; ἀπά αἱ τυῆο αγε τκεε 

ἐπ ευενγ τυογὰ οἵ ροϊά, οἵ εἰϊνεν, απά οἵἉ ὕγοηξε, απὰ οἵ ἵγοη, ευἱμοι 
"μηδ 67]. ὙΠ686 ἴννο νεσβαβ ΜΈσῈ οογίδί ὩΥ ἱηἰεηάβὰ ἴο δ6 σεδά 
τορείμεῦ δηὰ {μεὶγ βεραγαίίοῃ οᾶυϑεβ ἰγσοῦθ]ς (νυ. 1.).,. Ῥγώκοι 
πμηῖδε τεῖειϑ ἴο ἴπ6 5Κη} σόγκεῖβ οἵ ροὶά, εἰς. Τῇ τηείδ}5 

ΜΈΓ Μεῖρῃεά, ποῖ ηυπιρετεά. ΤῊΪ5 σοῃδίγιοίΐοη ῥγεϑεσνεβ (ἢ 6 

Ῥαΐδηςε ἔογ {πε ψΒο]ε βεοίϊΐοη (νν. 1.-:). Ιῃ ν. "4 τὴε (Ὠγοηΐοϊογ 

τεοογάβ (ῃ6 τηδίεγίαὶ, νος Πανὶ ἃ ργεραγεά, ἰῃ ἵντοὸ ρτουρβ: (1) 
[86 τηβίαἱβ, (2) ἴα {ἰπλθεῦ δηά βίομθ. [ἴῃ νν."""- ἢς [6115 οἵ ἵγγο 
ϑτοὺρϑ οὗ ψογκίηθη ψῇομι Πανὶ ραίῃεγεά ἰορείμεγ: (1) ἴῃ θα το 
αἰά {μὲ τουρῇοσ μου ἰῃ βίοημα δηά {ἰαθεσ, (2) ἴπε 51] ἀγιϊβδῃ5 
Ψ 0 νογκοά ἴῃ τηεΐα]5. ΤῊς ογάεσ οὗ {π686 ἴνχ| ῸὙ στοὺρϑ ἰ5 τενεσβεὰ 

[8 βεσοπά {{πλὲ ἴῃ δεοσογά σι ἰῃς ΟὨγοηίοϊογ 5 δαρῖι. (Νοίϊος 

8150 ἐέγιδεγ ἀπά σίομα ν."., διὰ σίομε απά ἐριδεγ ν. .) Ὅὴδ τιᾶ- 



ΧΧΙΙ 6-19}] ΟΗΑΒΟΕ ΤῸ ΘΟΙΟΜΟΝ ΑΝῸ ΡΕΙΝΟΕῈΞ 259 

(εγ415 ψεσε τοὐδομέ τορος... ἐπ αδμπάαηοε (ν. "), δῃὰ ἰῃ6 
ΜΟΥ ΚΥΘ ΜῈ ἐπ σδμπάαηοε,. .. ιυυἱποιέ πρριδεν (νν. "1... 

14, »»3] ὦ κατὰ τὴν πτωχείαν μου, Ἐ ἐπ ῥαμῤεονίαίε »ιεα, ΑΥ̓͂. ἐκ 
Ὧν. ἐγοιδῖδ, ΑΥ̓τα. ἵπ την ῥουεγίγ, Ξ8ο Β0)Β., ἘΝ. ἐπ ἢ) αἰίιαϊίοη. Ἐπ. 
τομάεῖβ "»πΏ). μαγά-ῥγεδσοὰ οἰ μαϊίοη (ὀεάγἀπρίοη ἰαρε), εχρ]αἰπὶηρ {παῖ 
Ῥανίὰ ττῶὰβ ροοῦ Ἴοοπιραγοὰ σῖτα ἰῃς τίς ϑοϊοπιοη. Βαυΐ [με σοῖς 
δοοουῃῖ 5 δὴ εβοτί ἴο ἐχδὶ: ᾿ϑανίὰ ἜἼνεη δῦονε ϑοϊογηοη, ψῆο 885 [16 

ἴο ἀο εἐχοερί Ἵν ουΐ ἴῃ ΡΪδῃ8 οὗ Ηἷβ ἔδί μεσ. ΗΠ Β.. ρῖνεβ Μῶλε 
ἴον (8 ραββασε, ες ἰ5 ἐο]ονσεὰ Ὁ Κὶ. [Ιἢ Ῥ5. 1ο7" ρονεγίγ ͵8 τα - 
ξατάθα 85 δῃ δϑηοιϊίοη (59), Ὀαϊ, ροββί]γ ἰῃ Οη. 313 δπὰ ςογίδί Π]ν ἴῃ 

Ὁ ει. λό, Ὁ» τοδῃβ ορργεββϑίνε ἴοἱϊ. Βε., ἐο)]ονεὰ Ὁγ Κα., τεπάεγοὰ 

δωγοῖ νιοῖπε πιωλσυοῖα Αγδεί. ὙΏῈ ῥδγβὶϊοὶ πὸ 529 ἴῃ 29" ἑδνοῦτβ 
ὃγ τ,» παγά (οτ ῥαΐμμδ) ἰαδογ. ἸῺ ΔΌΥ οαϑε ἴῃ 3 ͵β ἱπβίγυσωθηΐαὶ (80 

ἴῃ ἰἢς ἱγαπβίδιίοηβ οὗ Βε., Κε., Κὶ.), οί Ῥβ. 1899 15. τοῦ Μί. 44 Ηο. 121} 

᾿ 84 58ες ΟΕ8. ὃ 1100.---1δ. Ὁ5Π] τκίϊγμὶ, υϑεὰ οὗ ατίἰβαπβ οὗ ἱδθεγηδοὶα 
διηὰ Τεπιρίς, ς΄. Ἐχ. 285 315 3519 261. 5. 4. 8.2 (Ἡ, 25. 13. κ. 15.---16., 
ὉΟΟῸ ὯΝ ὈΙΩΝΥ ΠΌΤΟΝ ηΌ5} 25|5] ΕΝ. οὗ ἐδισ ροϊά, “6 εὔνεν, απᾶὰ ἐι6 
ὅγαδ5, απὰ ἐμ6 γον, ἐμένα ἐς πὸ πωνιδεν, 580 Κα., Ζοε., εἰ αἰἣ. ΚΙΊ. Κονι. 

{γδηβδίος Οοίά, δήδεν, Εγς πὰ Εἴδεν ἐδ μπογηιο σοί ον, υἱοὶ υονμαπάδη. 

ὝΒε56 σεπάοτίηρβ τὲ ἀερεπάδηι ἄροη ἴδε Μαβϑοσζεῖίς ρυποιυδίοε, τ μο ἢ 
ετεδίεβ ἵντὸ ἀἰ που τε5. (1) ὟΝ ε 5βουϊὰ εχρεοῖ τς ΟὨγοηίοϊεσ ἴο υ88 
ὈρΦῸ Τκ 88 ἴῃ νυ." 1., ἰηϑίοδα οὗ “ρΟῸ 7, ψ ΒΘ βρεδκίηρ οὗ τηδί8]5 

τ ΒΙΟΒ τσετὰ τεσκοηθὰ ὉΥ πεῖρῃῖϊ δπὰ ποῖ ὉΥ̓ υρετ. (2) ΝῸ φοοὰ τεᾶ- 
800 δῇ δ δϑϑϊρηεα ἔογ ἴῃς τερει τίου οὗ (5 115: μι μ85 δε ρίνεη 
πὰ ταοτε ἀεὶ] ἰῇ ν. 14, 1ἰ ἀοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ ἔγοπι ἴῃς ἰοχὶ [δὶ 1μ6 
τοδία]8 ἃτε ἴῃς πιδίη [πΐηρ δηὰ τηυβὲ θῈ στουρεὰ ἰοφείμες ρα ἴο δα ὰ 
ἕοτος ἰο ἴδε εἐχμοτγίδιίοη, 885 Κα. βυρρεβίεα. ΜΙ Βουΐ ἐπιεηάϊηρ (Βς 
ςοηβοηδηΐ ἰεχί, Βοίἢ ἀἰβηου εῖεβ ἀγα τειπονθὰ ΌῪ σοπηεοιίπρ 050} 27 
ΡΎΣΟΥ ΓΡΤΟΟ Ἡ μ (Βς ρτεσεάίϊηρ νεῦβα, ἼρΟῸ "νὰ τεξεγτίως ἰο [ἢ Ὅ5π Ὁ5) 
“ οἷν. "5, 80 ΟΦ 56δη8 ἰο βᾶνε υὑπάεγϑίοοῦ 16 καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ 
ἔργῳ, ᾿5 ἐν χρυσίῳ, ἐν ἀργυρίῳ, ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ, οὐκ ἔστιν 

ἀριθμὸς. (1 ἰ8 ποῖ ΘΟ ββασΥ ἴο βυρροβε ἴπαὶϊ 0 ἀϊά ποὶ τεδὰ {μὲ ατιϊ- 
εἷε; 8ε6. Οε8. ὃ 12δη»,.) 4Ὁ Ὀγίηρβ ουἱ (5 τηεδηΐηρ οἰ ΘΑ  Υ͂ τερεδῖ- 
ἵπρ Ὡρῶν, “ ποσίκετβ " Ῥείογε ες σλείδ] δπὰ ὈΥ ἱγδηβιδιίπρ ἼρΟῸ ᾽ν, 

Ἰμώλὴο σι, δαὶ Ἰ), ἐμ67 (πιδβς.) τρεγα ποὶ ἰο δὲ πωριδεγεά. 

171-19. Ῥαν Δ᾽ 8 σμάγρο ἴο {86 ῥγίῃοςβ.---18. Τὸν μὲ μαι ἀ6- 
᾿νεγεά ἐδό ἐπμμαδἠαηὶς οὐ ἐπ Ἰαπά πίον παμά]. Νοῖ [ἢε Ιβγδ} 68 

δυΐζ (ἢς οτρίηα] (δηδδη 5 ΡΕΟΡ 68 ἀγα ἱπιεπαθά, οὐ. 11. 05. 25 
1:81: Νυ. 3253.»..--19, ΤῊΣ αγᾷ οἵ 4:6 εουεπαρ οὗ Υαἰιυε ἢ] νγᾶ8 δἵ 
τη 15 τἰπ6 οὐ Μουμηῖ Ζίοη ἴῃ ἃ ἰεπὶ μος Πανὶ ά Πδὰ ργεραγϑά ἴογ 

ἴϊ, οὐ, 15:-.8. 4.1 Κὶ 8: - 2 (Π. ς".-- ῆἰμ {διπ6 ποὶγ νεξ5εἰς οΥ Οοἀ]. 
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ΤῈ ΟΒγσοηΐίοϊεσ ἀγα ὑροὴ τ μδὶ 85 ἀοης ἴῃ 186 τεΐψῃι οἵ ϑοϊοπηοι 

(ᾳ Κ. 8. ““ 2 (ἢ. 55) ἴοΣ ψμαὶ με στεργεϑεηΐῖβ 85 σοιηστηδηάβ οὗ 

Βανίά. 
ΧΧΙΠ-ΧΧΙΧ. Το [αἰ δοίβ οὗ θανίά.---ΤῊΪ5 ραβϑαρε ἰ5 δεϑὶ 

υμάογβίοοά 85 ἃ υῃϊΐ ἔτοσα [6 ἢδηά οὗ [Ὡς (Ὠγομίοϊεσ, τ μοβα {{π|6 

5 σομἰαἰηεά ἴῃ 23:- 5, λοη αυϊά τυας οἷά απὰ γμὶ] οἵ ἄαγ5, {65 (1) 

μὲ »ηιαάό ϑοίονιοιὶ μὲς δορ κἷμρ οὐοῦ 15γαεὶ, απὰ (2) ραϊπεγεά Ιορείδιεν 

οἷ] μὲ ῥγνέμοος οὔ 1ϑγαεῖ, (3) υἷε “6 ῥγίεσίς, (4) αμά {μ6 1συῶες. 
ἼΒε886 ἰαϑὶ δοίβ οἱ Πανὶ, ψῃϊςἢ σοηςεσῃ Π5 8οη, {με ῥγίῃηςεϑ, (ἢ 8 

Ῥγεβίβ, δηα (86 1νίϊεβ, (ς ΟὨγοηΐο]εσ σεσουῃῖβ ἰῇ ΤΈνΈσΒῈ Ογάεσγ, 

85 8 5 Πρ ὶϊ εἰβεννῃογε. 

Ασοοτάϊηρ ἴο 2 (ἢ. 204, Ηεζεκίδη Ὀγίηρβ ἰπ κε ῥγίεβϑίβ πὰ (μς 
1ανίϊεβ8,᾽ ἴ[μδ ἰπ νν." δ. ἢς δάγεβϑεβ ἴῃς 1,ενῖτε8 δηα δϑϑίρηβ ἔπδπὶ {Ποὶγ 

1Δ5Κ δηὰ ἰῃ νυ. "ὶ δ. ἢς οοπηπιδη 5 ἰῃς ῥτίεβίβ ἴο ἀο τμεῖγ νοσῖς.Ό [ἢ 2 (ἢ. 
205 ςρ. “Απὰ δε 1,Ἔνϊτε5 βἰοοὰ 1 ἴῃς ἱπβισυπηεηίβ οὗ θανίά, δηὰ τῃς 

Ὀτίεβίβ σι {πε ἰγυπηρεῖς,᾽" σι “δηὰ (Π6 ἰγυτηρεῖβ ἰοροῖμεῦ τ ἱἢ (ἢ ς 
ἰπβιίσυτηεηῖβ οὗ αν ὰ,᾽" ν. 5. Εὸγ ἔυγί μεν ἰῃβίδηςςβ οὐ. 225 22." 16 ςθ 
460, 

Βερίπηίης τ ἴμ6 1ρονϊίε5 (ο, 23), ἴῃ6 ΟὨγοηΐοϊεῦ Ὡαγταῖθβ 

ον Ῥανία αἰνϊἀεἀ {πεπὶ ἱπίο σουγϑεβ ἰῃ ργεραγαίίοῃ ἔογ [Π6 πον 
βεσνίςε ἴῃ ἴῃς Τερὶε. ΤῊ ἱπογεᾶϑα ἰῃ {μεὶγ ἀυϊε5.  ῖο ἢ νου 
ΤΕΒῸΪ: ἔγοτι (Π6 Ὀυ]Π]ἀἰηρ οἵ [μ6 Τειαρὶε, δπὰ ἴπὰ ᾿ἰσηΐοτ παίαγε οἵ 

ἴδει (ν."), Ιεἀ Ὀανίά ἴο τεάυςς ἴῃε ἀρὲ δ νος {πον βῃουά Ὀερὶῃ 

βεῦνίςθ ἴο ΠΨΕΏΥ γὙ6δγ8 (υ. ἐ.).. ὙΒεὴ Ὀανὶά, ΙΓ (ἢε ἀϑϑἰβίδηςε οὗ 
Ζδάοϊκς ἀῃὰ ΑΒίπλείθοῃ, αἰνίἀεα (με ῥγίεδίβ ἰπῖο σουγϑεβ (24-"). 

(2459-:1| 15. ἃ Ἰαῖθσ ἰμϑεγίίοη, 58εὲ6 ἐμ ἴοσο)ὺ Τῆς δοοουηΐ οἱ [δα 

ογρϑη ἰϑαϊΐοη οἱ ἰῃς 5'ηρειβ (ς. 25) δηὰ (μαὶ οἵ [86 ραίε-Κϑερεῦθ 
(ες. 26) ἔο!]]ον. Τα τμἰγά δοῖ οἵ αν ἀ᾽ 5 οἱά ἂρβ, ἴο ψϑίῃεγ ἴο- 

βεῖδεῦ ἴΠῈ ῥγίποθβ οἱ [5γᾶεὶ (23), ἰ5 ἀουθι]ε85 ἰαἰγοάυςθά ἴἰο ρῖνε 

ΔΠ ΟΡΡογυπΙΥ ἰο ἀεβουῖρε [86 τα] αγῪ ἔογοθϑ ἀηα ἴῃς οἷν!] βοῖν- 

ἶσα 85 ΜῈ] ογραηϊϑεαά (ς. 27), 80 (πὶ ϑοϊοιηοῃ ἽοουἹὰ ἀενοῖς 8]} 
μἷἰβ δοι νὙ ἴο σιτγίηρς οὐδ [ἢ Ρ]Δη5 οἵ [ἰβ ἔδίεσ σοησογιίης 

[ἢ6 Τερθ. ΤὨΐβ σμαρίεγ (27) ἀΐβεῖϑ ἔγοταῃ (με ργεοβαΐηρ, βίηςς 

(με ογραῃβαιίοῃ οσ τεογδη βαίίοη οὗ ἴῃς τεϊρίουβ ἔοι Ομ σία 5 
8 τεργεβοηίθα 85 ἰδκίηρ ρίδος αἱ (ῃϊ5 {ἴτὴ6, 8116 (πὰ τα Πα γῪ 

δΔη4 εἶν] οθῆςεΓβ ἃγε βία ρὶν Ἔχ! δ ἰοἀ ἃ5 αἰγεδαν ογραηϊθοά. ΤῊΐ8 
Ψ 85 ἴο ΡῈ Ἔχρεοίεα, βίῃςα [86 ἔοσιημθσ ψεγα Ὀεΐηρ ργεραγεά ἴοσ ΠῈῊ 
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ἀυζίε5. νοι σου! οοπλα ἢ (μ6 σοπιρΙδιίοη οὗ ἴῃς ΤαρΙε, 
ψὮΠῸ τῃς ἰδίας μδὰ {μεῖς ἀυεε58 ἰὨσουρδουΐ (ἢε τείριι οἱ Ῥανίά. 
Τα Ἰαϑὶ δοὶ οἵ θανίά, “δ πιδάβ ϑοϊοπηοῃ Κίηρ᾽" (23'"), 15 δᾶγ- 

ταῖεά ἰῃ ος. 28 ἡ. 
ΧΧΙΠ. Το 1,ονὶἴ68.---ὙΝ1} [815 σμαρίεγ (μὲ ΟΒγοηΐοεσ Ῥερίῃ5 

ἴο χεοοχγά δε ἰαϑὶ δοίβ οἱ αν. Αξΐδγ ἴμ6 βυρεσβογρίίοῃ (νυν. "- 3), 

Βα ὈτεΗ͂ν βἰαίεβ ψμδὶ ῥγον βίοῃηβ αν τηδάβ ἴογ (ῃ6 1ωον τς 8] 
ονεγβίρῃὶ οἵ (μ6 Ὀυϊ]άϊην οἵ ([λ6 ΤεΩΡΙ]ς (νν. "-3), [ο] οννεά Ὀγ ἃ [15 
οὗ ἴῃ6 μοδάβ οὗ 1νίτἰςαὶ πουϑε8 ῆο ψεγα αἰνί δα ἰηΐο σουΓϑα5 
(ν. “-5), [Πε ἰπγοάυοιίοη οὗ ἃ πενν ἰ6ρ8] ἀρε ἴοσ βοσνῖοα (νν. "-1), 

δηὰ (Πε ἀυζίε5 οἵ [ῃε 1,ον 65 (νν. "2. 

ΚΙ. δϑϑίσῃβ 235: δηὰ Βη. 233-3 ἴο ἃ Βαπὰ ἰδίεσ ἴμδη ἴδς (βτοηΐοϊεγ. 

ΤᾺς 15 οὗ 1,ενϊῖεβ, πονενεσ, 5ῃου]ὰ ργορετὶν Ὀ6 ρ]δοθὰ ἤγϑβὶ ζβίπος ἴῃς 

Ῥτίεβίβ τγεσε ἃ βυιδαϊνἼβίοη οὗ τῃς ἰτἱροε οὗ 1,ενΐ, 23'8 ἢδίυγα!!ν ργεοεάϊης 
ς. 24.- ΒεηΖίηρεν δά υς68 [Πα ἐο]] ον τεβϑοῦβ ἀραίηϑι [με ΟΒγοιΐς]ε᾿ 5 
δυϊδμοσβθῖρ οὗ 235.5: (1) ἴῃς ἀεδϑοσιριίοα οὗ [ῃς [ων ῖςαὶ βαγνίςς ἰ8 

ξεθεσαὶ δηὰ ουἱΐ οὗ ρίδος μεγε; (2) νυν. 3.-2] οοηίδίῃ ἃ σοττεςΐοῃ οὗ ν. "; 

(32) ἴδε Οβτγοπίοϊες ἴῃ ῖ53. ργεΐεγεηςε ἔογ ἴῃς βίηρεγβ που]ὰ ποῖ ᾶνε 
Ρἰδοθὰ τμ]5 βεσνίοε ἰδαϑί. Βυΐ (86 σεῆδσαὶ ἀδϑοσρίοη (1) ἰ8 σδῖμοσ ἃ 
τ ΔΙ οὗ [8ε ΟΒγοηίοϊεγ; πὸ δείυδ] σοπιγδαϊοϊίοη (2) εχίϑίβ Ὀείΐπνεεη νν. 

3..-2] δῃᾷ ν, 3, βίηςς [Π6 ἔοττηεσ ἀ64]5 πὶ τἢ (ἢς Ἰερ4] ρὲ οὗ (με 1,ενὶτε5 δὔϊεσ 
πε Τέτορὶε βμου]ὰ ὃς οοπιρὶεἰεὰ δηὰ {μ6 Ἰαιῖεῦ τ [Βς ποτε ἀποίθηϊ 

Ἰεζδὶ σε (ϑεε θεῖον οἡ 233, αἰϑο 235 "); δηὰ (3) {με βεαυξῆςε οὗ ἀυϊίεβ 

ϑοςουπίβ 50 8Πς 6 ΠΠ}Ὺ ἴον (με ογάεσ (σ΄. ς. 25). ΑὮ δοοοιυηῖ οὗ [85 1,δν τοδὶ 
βεσνῖος 8 ποῖ ουΐ οὗ ρ͵αςς Βεζς, βίπος ἰδ ἕο! ]οννβ (ῃς ἀρροίπιτηεηὶ οὗ ἴῃ 
γουηρον 1,ενῖτε8 ἴο ρυ δὶς ἀυῖ1ε8 δπὰ Ἰεδα 5 ἃρ ἴο ἴδε ἀεβοσροῃ οὗ [Βα 
Ρτίεβ!  ογρδηϊβαιίοη. 

1. 3. ΤΏο βυροτγβοσίροῃ ἴοὸ οο. 233-29.--Ἰ. Ἰῦλοη Παυϊά τας 
οἷά απά {ει ο7 ἀαγ5] ἃ 5ἰαϊετηεπί ἀεβηΐηρ [μὲ {ἰτηὸ οὗ ἴῃς δςείβ 
Μ ἜΘ ἔο!]ον.--Τῆφη μὰ ηιαάθ δοίονιοι ἠὲ δον χη] ποῖ ἃ ποηγί- 

πίίοη ἴο με Κίηρϑηὶρ, (ἢ δεῖυδ] δηοίπιϊπρς δπα εἰεναίίοη ἴο [ἢ 8 

ἴῆγοπα ἰδ κίηρν ῥἷαοα ἰδίεγ (295) (Κε., ΟἽ.), θυΐ ἃ 800-{{|6 τ μῖ ἢ 

ἱπίγοάυςεβ ς. 28 (Βη.). ψεῖβε "2 ρῖνεβ ἔπε τεπχδίηἰηρ 850-168, 
ΜΈΙΟΣ [ἢ ΟὨγοηΐοϊεγ ἢ85 ἴδ κθὴ ὉΡ ἴῃ τένεῦβα οσγάεσ (υ. 5.). 

1. 101] ποῖ {πε δά]. θυΐ 3ρεῖβ. 85. Ρί. οὗ 18ε νεγῇ.--- ον »30] 50 
Αἶθο ἴῃ 2 (Ὡ. 2415; ἀϑυδ}ν 85 δὴ δά)., ζ΄. ὅπ. 353} 170. 42}, 

8-ὅ. Το ονογείρδί οὗ [86 βογνΐοθ οὗ ἰδ Τοπιρῖ6.---8, Δίου, 
{μ6 συΐες τυεγε πιριδεγοά γον ἐμέγίν γεαγο οἷά απὰ μῤιυαγά]. ϑῖπος 
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νν. 1 1- ἅτὲ ἃ {{16 (υ. 5.), [815 βἰαϊεσημεπί θθρίῃβ ἃ πδνν βεςίίοῃ, 50 {με 

ςορυϊαίϊνε 15 ὈεςεΓ τοπάἀογεὰ που. ΤῊΣ [ον 68  Έγα πυμηθεγεα 8δο- 

οοτγάϊηρ ἰο ἴμε οἰά εὐβίοτῃ (Νὰ. 45- 3. 29. 6.ν. ἡ ὍΘ [Ὁ 4150 

Κηοννβ οὗ ἃ πα θεσίην ἔσγοτῃ ἰτνεηΐγ- ἔνε γεᾶγϑ οἷά δηά υρνᾶτγὰ (Νὰ. 
85...) (ζ΄. ν. ").--π͵αΑπὰ ἐμιοὶγ πιριδον ἐπ πιόη ὃγ ἐδιοὲγ ῥοὶ!δ, τας 

ἐγ γ-οἱ με Ἰμομδαηά]. ὙΪ5 λυπηροῦ ἰβ ἔουπα οὨ]Ὺ μετα. Ασοογά- 
πᾷ ἴο Νὰ. 355 (Πε πγ8]65 ἔγοπὶ ομς τλοητῃ οἰ δηά ὑρνγαγὰ πυτὰ- 
Ὀεγθά 22,οοο ἰῃ Μοβεϑ᾽ {ἰπ|6, οὔ 23,οοὺ δοοογάϊηρ ἴο Νὰ. 2643. 

Τῇοβα θεΐνεεῃ [ῃ6 ἀρα5 οἵ (ὨἰΓΥ δηα ΠΥ σγετα 2,750 2,630 Ἐ 
3,200 - 8,58ο (Νὰ. 455. 49.) (σ΄. ν.").--. δ. ΟΥὨ (ιε5ε πιυυεργ- 70. 
ἐιομδαημά τὐεγα ἰ0 ουεγδοα ἐἦμ6 «ὐογᾷ (ΐ.6., οἱ Ὀυϊάϊηρ, ν. ὁ.) οὔ 4:Ὲ 
μομδὲ οἵ γαλιυεῖ!). Ὑπὸ Τεπιρὶε ψνὰ5 υἷι, δοοογάΐης ἴο ἴδε 

ΟὨΒγτγοηίοϊεσ, ὑπάδσ ἴπε ἀϊγεοὶ ονεγβίσῃς οὗ ἴῃε 1νἰϊεβ. ὙΠ 688 
24,οοο ψεσε ἴο ἢᾶνα ρεηθγαὶ ονεγϑίσῃὶ οἵ ἰῃῈ ψοσκ. Αββοοϊδίεα 
Μ᾿ (Β6 πὰ ἰπῃ βοὴ ΝΥ ἰῃ [ὨΪ5. ονεγϑίρῃϊ οσα ὅ,οοο οἰῆςεΓβ ἀπά 

Ἰυάρεβ, 4,οοο ραίθ- κθερεῦβ, δηὰ 4,οοὺ βίῃρειβ. [δὲ ΨΠΥ ἴμεβα 
8ῃου]ὰ πᾶνε ἃ ρατί ἰῃ Ὀυϊάϊηρ (μῈ μουδβα ἰβ οῦβουγα, υ}]685 [ἢ6 
ΟὨΒγοηίοϊεσ ἱπουρῃί οὗ [Ποῖα 85 μανίηρ ἴῃς ονεγβίρῃς οὗ {με Ὀυ1ἃ- 
ἴῃς οὗ {πεὶγ τεβρεοίϊνα χυδτίεσθ. ΤῊε ἴδοϊ 5 ξυρροτίεἀ ὈΥ 2 (Ἐ. 
344.1., ΜΙΏΘΓΕ ([Π6 5'ηρΈΓβ, βοσίθεβ, οβῆςεγβ, δηὰ ραῖθ- Κβερεῖβ δδὰ 

ἃ ρᾶτί ἰῃ (ἢς ονεγϑίσῃὶ οἵ ἰῃε Ὀυϊάοτβ. [1 15 ΠΑγαΪγ 5αι5ἴδο- 
ἴογυ ἴο τερασὰ ἴῃεϑεὲ ψνογὰβ 85 ψίοβϑεϑ ἰπ 2 (ἢ. 34:3 ". (Βη., Κὶ.), 

βίῃςε οὴα οὗ ἰμεϑθαὲ ραβϑᾶρεβθ βιρροτγίβ ἴῃς οἰμεσ. Ταϊγίγ- εἰσὶ 

1Πουβδπα Ὄνεγβθεῖβ ου]α θ6 ἀπηθοθββάσυ, Ὀυΐ συ οἢ ἢ οχαρρογα- 
τίοη 15 παίυγαὶ ἔγοπι [ἢ6 ΟΒγοηὶοϊογ (ο΄. 22" 5: 20" 5). ὙΠΕ56 ονεῖ- 

566 Γ5 ΜΕΓΕ σοβθη ἔγομῃ ἴῃς Ἔχί βίης θοαγ οἵ οἥῆοΐα] 1,δν]ῖε5, Πατη εἰν 

{Βοβ6 ονεγ {μἰγίγ (ν. 3), δὰ ποὶ ἔγοτῃ ἴῇοβα ψβοβα βεσνίος νὰ5 ἴὸ 
Ὀερίῃ δἱ {πὸ ἄρὲ οἵ ἐψεηίυ δἵ {π6 σοτηρ]είίοη οὗ [με Τειαρὶς (ζ΄. 

νν. " 5.).--πῆγγ κίον! 1 νιαάε]. ΤὨς υδὲ οὗ ἴμε ἢγϑῖ ρεγβοη ἱπαϊςαῖθβ 
18αΐ γν. “ “- ςοηίαίη ἴῃς ψογάβ οἵ αν ά. Τῆς ΓΒ γοηΐοϊεῦ γεΐεσβ 
ἴο [86 τηυϑίςαὶ ἰῃβίσυμηθηίβ οἱ αν οἰβενῃεγε, 2 ΟὮ. 2905 Νε. 

125, ο΄. Δα. 65, 

3. ρον]. ΤῊΪΐΒ ΝΊΡὮ. 18. υϑεα ροβί νεῖ ΟὨΪῪ ΒΕΓΟ.---ὉΓ})}51 Ρ!]. 
ψΙῈ 56., ἔτοπι πολ); μοτε δπὰ ἴῃ ν. " ἀδαΐ, ῥοὶ], ἴὰ νι μὶοῃ ϑεπϑα οηὶν Ρ 
δηὰ Ἰαΐε, τ΄. Εχ. τόϊ6 3855 Ν. 1". 18. 30. 5. 447.--Ὁ)γ22}] 8 ἃ Πεδσοῦ ἀδβηϊ- 
τοι οὐ Ὀγ 5, ἐχοϊυάΐηρ τνοπιθη.---ον 9] Κα. σοτγτεοῖβ ἴο Ὁ.ἋΦ» ἴο 
δρτος ὙἱὮ ν. ", δαϊ 566 Ὁ. ἴῃεγα.---4. πυ}Ὁ}] αοέ α5 ουότϑεεγ, ἰ8 ἀϑοὰ ἴῃ 
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4 ΓΒ. 2'. 11, ΕΖτ. 35."2 ΟἘ. 34:5. 1 οὗ ονοσβδείηρ ἴῃς ψοσκτλθη ἰῃ Ὀυϊ]αΐη 
οΥ τερδίγίηρς (ες Τετωρὶε. ὙὩῸ 1,μενὶεβ δοϊθὰ ἃ5 ὀνεβθεῖβ ἀυτὶπρ ἴῃς 
τεραἰτίηρ οὗ πε ΤΕπιρ]ς ὑπάοσ [βίδα (2 (Ὡ. 34:3. .})ὺ, δηὰ 8150 δἵ {με 
τεδυπ]αϊηρ θη Ζεγι ὈΡΑΡαὶ ττὰβ φόνεγηοσ (ΕΖγ. 35. ", ὑβεγε ἴῃς 538π|6 
ῬὮγαθε ΓῊΠΝ ΓΝ ΠΟΜΟῸ Ρ ΠΣ 8. υϑεα), Πεπος ἰξ ἰβ κεῖγ τμδὲ τῃς 
ἑυποιίοη οὗ [8656 1,δνῖϊο5 μδὰ ἴο ἀο ἱῖ ἴῃς ονογεί σαὶ οἵ ἰμ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ 
18 Βουβ6. ὙΠὲε 1ονὶϊε5 ἀἰὰ ποῖ ὀνεγβεθα ἴμε ποσὶς οὗ τπιϊηϊβϑέσγ, Ὀὰ  ρετ- 

ἔοτπιθά ἴδ (νν. " 35 8.)..--δὅ. Ὁ» ἽΝ] ὦ οἷς ἐποίησεν δῃὰ Ἡ φμς 
“κεναὶ ἃτε ἂῃ εβοτγί ἴο τπδῖζε ἃ βιωοοίμεσ τεδαϊΐηρ. 

θ6-28. Ἠοδάβ οὗ ον εἶ 8] δΒουδβ68.--- πνεηϊγ-ῖνο Ποδᾶβ οἵ 
[δι Βεγϑ᾽ ἢουβο5 ἃ.6 υϑυδ}ν Του μα ἤεγα, ἀηὰ νᾶγίουβ δἰϊθηιρίβ ἢᾶνα 
Ῥεδη πιδάς ἴο ἱπογθᾶϑε [Πϊ8 ὩΌΩΡΕΓ (ο ὑνγεηγ-[ΟὐΓ, βίποα ἴΠ γα ΜΕΓῈ 

ὑνεηῖγ-ουγ σουγϑοϑ οἵ ὑγίθϑίβ (247-13), οἵ βίηρετβ (25."), δῃὰ οὗ 

ξαῖε-Κεερεβ (26: 1.), θυϊ 41} βᾶνεὲ δε πιογε ΟΥΓ 1658 Δι ἰ ἸΓΑΓΥ. 
Τῆε 5ἰδἰειηθηΐ οἵ Τοβερῃυβ (Α44η:. νἱῖ. 14. 7) [αἱ Πᾶν! ἀϊνϊἀεα 
δε 1νίϊε8 ἱπίο ὑπγεηιγ-ἔου οἶά5565 ΤΥ πᾶνε Ὀεθη ἀεγίνεα ἔσο 
245, Βεγίδεδι τεβίογσθα ἰῃ8Ὲ Ὠυπρεῦ ὑπεηϊγ-ίουγ ὈΥ ἰπβοσίίης 

78 αζίδῃι πῖτἢ Ηἷβ ἴῆγεε βοὴβ ϑῃθομαπι, Ζαοουγ, ἀπά ΙὈτὶ (2457) ἰπῖο 

ν. 3, οὐ τς ΜΔΗΙΐ οὗ ν. "" 85 ἃ τερειἰἰΐοῃ. Βα π, τοσα τε θη Γγ, 

ἀερατγίβ ἔγοσῃ Βεγίῃμεδιι ΟἢΪῪ ἰῃ παδκίηρ [Π15 [4 Ζίδἢ εἰἴθεγ ἴῃ 6 βοὴ 

οἵ Μὴ] οὗ ν. 3 οὐ οὗ 7εγδῆπιθεὶ [ἢ ς 5οη οἵ Κἰβὴ Ὁ ΑΚ. ΧΙ]. Ρρ. 
205 1). ὙὙβεβε επηδηάαδίίοηβ τὲ θαϑθά ὑροη ἴΠ6 βυρροί(ίοη [πὶ 
οὔτ ἰεχὶ Πδ5 οἱγ ὑπνεηίγ-ἔγο μοδ5 οἵ [Δ μεγβ᾽ μουϑε5, ν Ἡ1]6 δοοογά- 
πᾳ ἴο {Βε ἔτὰε ἱπίεγρτγείαίίοῃ οὗ ν. " (4. ν.) ὑνεηίγ-ἤγες βδου!ά 
Ῥε οσουπίεά. Μεῖν ᾿ΠΠΚοὶγ ομα πᾶπιῈ ἢ85 Ὀδεῃ ἰοβῖ ἔγοπὶ ἴῃ ἰθχί 
{Ὠγουφῇ σοττυρίίοη, Ὀαὰϊ υϑῖ ψΒεγε δηα πον τεπηδίη5 ἀυδίοιϑ.--- 

6. Οπ πᾶπιεβ Οεγεμοη, Κελαίμ, Μεγαγί, (7. 5. (6}).---ἴ. Ια ἀαη 
απὰ δ)ὲηιε 1] Γα ἄαη 4150 ἴῃ 26", εἰβϑδαίνβεγε ζέδηΐ δηαὰ δλίριδ ἐ, ζ΄. 
65 ατὸ ἔχ, δι᾽ Νυ. 21,5, ΖΟςΚΙΘΓΙ ἐβοᾶραβ με αἰ ΒΠσυ] Ὑ Ὀγ σοηδίἀεγίησ 

1αἱ ἀαη ἃ ἀεβοεπάδπὶ οἵ Σἰδηΐ. Μοτγε γεσθηῖὶν [5 νίϑνν ἢ45 θεθῃ 
Ρυϊ [ογναγὰ Ἡἱ σοπβάδηοες Ὀγ Βειη ([. Ο. Ρ. 292 Β). ὙῊε νατῖα- 

τἴομ πρᾶν Ὀ6 [86 τεβὶ οἱ ἀϊβογθηι ἰτδαϊοηβ. αἱ ἄαῃ α5ο ὁσοὺτβ 
85 ἴδε πᾶπι6 οὗ δὴ ἘΡὨγαίπαϊίε 75 1.--59-11. 1,5άδη Πα [ἢγϑε βοὴ 8 
(ν. 3) δῃά ϑμϊπιεὶ ἴουγ (ν. 19), ὕνο οἵ ψΒ ἢ υπίϊεα ἴο πλάκα ομα 
[δι Ποῦβ᾽ Βουβα, βίποβ (6 Ὺ δά ἔενν 50η5 (Υ. ""). Α ϑεοοηά ΒἈΒϊηιεὶ 

ΜΠ (γος βϑοὴ5 ἰβ ἰουηα Ὀείνψεεη ἴῃθθε ἵνο (ν. "). ΑἸ ΒΟ Ρἢ 
ν. "5 φοπηθοίβ [15 δλύέηιδ' ὁ ἡ Π1 [μὲ ἔδηαῖγ οἱ αἱ ἄανι, μΐ5 τεϊδιίοα- 
βδϊΡ 5 ποῖ ἱπάϊςαίεα. 1. Η. Μ,|οδε 15, [ο]ονσίης ΚιμποΗὶ, οοπ- 
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βἰδογοά τῃῖ5 δλύνιε ὁ ἃ 5οὴ οἱ [αἱ απ (Ηἰς δελιήνελἑ, ἐπιφμὲϊ, πιοη ἐπὶ 

Οεγϑοηὶς Νἰΐμδ ν. τ τοὰ ππῖς ἐς [αμάαμίς ν. ἡ. Βει πη (ἰ. 6.) 
ΒοΙά5 {μαὶ ἢ ἰ5 ἃ Ὀσοῖβεσ οἵ ζαίδαπμ, Ὀοϊὰ Βεΐπρ [6 5οη8 οἵ Ζέδηὲ 
(υ. ἡ. ἰοχί. π.). 511} ἀποίδεσ βοϊυϊοη μᾶ5 θθεη βυχρεβίεα Ὀγ Βεη- 
Ζίηροῦ, 0 σοηϑβίάθσβ ν. "" ἃ ρίοββ ὙὩΪΟἢ ἢδ5 σσερί ἰηῖο (πε στοης 

ὈΙδος δηά ῥγορειῖν Βεϊοηροά π] ν. 19, Δα Δυςίηρ ἃ5 ῥγοοῖ {μδὶ 

ν. "" Βεϊοηρβ ἢ ν.". Βυϊΐϊ ν."" 85 ἃ ρίοββ ἴο ν. 9 15 ἸΏοσε ἰπεχ- 
Ῥ] ἴσα 016 (μη μετα ᾿ξ πον βίδη 45, ἀπ Υ. "Ὁ 15 ὈΠΠΘΟΘΞΒΑΙΥ δεν ν. ". 
Ν.»5 1561} 15 θεϑί ἐχρί δἰπθά 85 ἃ ρῖοβϑ ἰῃϑεγίεα ἴο Ἔεβοᾶρε [δε αἰδι- 

ουἱν σαυβεά Ὀγ 1Βς ἔνο-[0]4 ἀρρεᾶγδηςε οἵ ϑμϊπηεὶ. Αἰΐεσ βίης 

ουΐ ν."», (η6 ἄγβί δ ίτησὶ (ν. "5") ἰ5 ἴο θὲ ἰἀθπεβοά ἢ [Π6 βεσοπὰ 

80} οἱ Οεγβδοη (ν. 5), δηά ΒΒϊπηεὶ Οὐ") ) οὗ ν. "9 ἰβ Ῥγοῦδθὶν ἃ 
τεχίυδ] εττοσ ἔογ ϑλείονμοιῆ (ἸΘ  ὥ). [πῃ 2458 7 μαῖῃ ἴ5 οὨϊεῖ 
οὗ ἴδε 5οῃϑ8 οἵ ϑδεϊοσποίῃ, θαΐ ἴΠεγα [86 Ἰαἴζογ 18 γεργεβεηϊθα 85 ἃ 
5800 οὗ [Ζῃγ. ὙΠΕη ν. 1: [5 ἃ ρ] οββαΐογ β αἰΐειηρίὶ ἴο γτεβίοσε (ἢς πἴηδ 

1416 β᾽ μοιβο5 ΜΟΙ ΒΔ Ῥδαπ ἱποτεαβθθα ἴο ἰθῃ ὈΥ (5 ΕΥΤΟΓ 
(Βη. τεραγάβ [15 νεσϑὲ 85 ἃ σογτεοίΐοῃ). Τἢδ ἔδιϊν οὗ σεσβμοα 
Ἰογιηθα ηἰπα [Δ ΠΕ Γβ᾽ Ποιι5658 ἰη [δε ογρίΠΔ] ἰεχί, νἱΖ. : 

Οουβῆοῃ 

ἘΣ ΞΕ ΟΞ - --- ---- ἐς 
ν. 7 1τμδάδῃ δ πηοὶ 

ΓΞΞΙ͂ ΙΕ Ξ ττὴ γ--τ----- 
νυν." 76816] Ζείμαπι [οεἱ ν." ϑβείοπιοία ἨαζΖὶεὶ δτγαη 

σστππτπτ- - Ἴ 
ν. Ὁ 7αμιδιμ Ζίζα 7ευβῃ Βοπδἢ 

-8. "εἰ εἰ πὸ οἰ ἰ.6., «Ὠἰοξ οἵ [Βοϑὲ ονοσ ἴῃ ἰγεαβυγίθβ οὗ [ἢ 6 

Βουβε οἵ σοά 265 -- 299.---Ζοίμα:) δπὰ .70᾽ 1] ἈΡῬβᾶγ 85 5οῃϑβ οὗ 
76 1Ε] ἴῃ 2653 4. νυ. .7ο᾽ εἶ ἴα ροββϑί]γ {π8 ϑᾶπη8 85 [0εἱ ἰῃ 1ς7- ".-9. 
δ λεϊοηιοι] υ. 1.-- ΗΠ αὐἴ εἰ [].--- ΠΠαγα"}} ἀρρβᾶγβ εἰβϑθύνβεγε ΟἹ]Υ ἃ5 

186 Π4πΊ6 οὗ ΑΡγδιη 5 ὑγοίμεγ, [Πε ἔδίῃεσ οἵ 1,οἱ σῃ. 111-51: Ὁ, οὐ. 4150 
18ὲ ΡΙαςθ- πᾶπι ΚΠ ΓΟ ΝῸ. 325 - ὨΠΠ ' 705. 13"..--10, 7αμαι}} 
ῬΟΒΒΙΌΙγΥ [ἢς 58ΠΊ6 85 ἰῃ 65. "9 (10. ω)--- 2774 Ἐ] 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ [Ὠς σοττεςῖ 
τεδαϊῃρ, ο΄. ν. 1 δηά ἰεχί. ἢ. Ζέζα 15 150 ἴῃ6 πᾶπηε οὗ ἃ δἰ πηξοῃϊίς 

451, ἀμ ἃ 5οῃ οὗ Βδβοβοδῃι 2 (Ἡ. 119 {.--͵σὐεἷ 5]. ΟἿ. ν.ν, αἰϑὸ 
[ῃ6 πᾶπΊε οὗ ἃ βοη οὗ Βββοβοδῖῃ 2 (ἸΒ. 11'".-- Βεγΐ α]. (Οὕ. ν.", 

ἃ ΠοΠ ΠΟ. Ὠδτη6.---12., ΤῊΣ 50η8 οἱ Κοθδίἢ ἃγε ρίνεῃ εἰβενῃεγα ἴῃ 
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186 βᾶπηα ογάβγ, ς΄. 5.ν9 (65) 6: αν) )ό:: Ἐχ. 61: Νυ, 3".-18. Τὸ 
δαποθν πῖνε ας α πιοσί μοῖγ οη6] (υ. 1.).--- Το δηγη ἑἐποθηδε]. ΟἹ. 
Ἐχ. 30" 5..---14. ΤὨς 50η8 οἵ Μοβεϑ τύεγέ γεσξοπεά απιοηρ {6 ἰγὲδα 
οἵ [ευὶ] ἀρὰ αἰά ποὶ 5μᾶγε ἴμ6 δἀνδηίαρε οἵ ἴῃς 5οπ5 οἵ Αδγοῃ. 
Εογ δῇ δηοίεπί ἰγδαϊτΐοη οἵ ἴμθτ ο΄. 70. 189..---1δ. ΤῊε 5οης οἵ 
Μοςε9]. Οὔ. Ἐχ. 185: “. ἀῃά ἔογ ἴῃ6 Ὀἰγμ οὗ σευβῃοπι Εχ. 23.-- 

Εἰζεπεν]. ΟἿ. αἴϑο ν. 1’, ἃ σοπχηοη 1,δν]ἶοα] παπη6.----16. δἠμμδα᾽ 61Ὲ] 
(υ. 1.) θεσδπηα Γυ]οΓ ονεγ {πε ἰΓεδϑυγίεβ (265) Δηα 5 πηδῃ!]οηἘα 4150 

ἴῃ 24". "..---17, Κομαδία]. ΟἿ. 45 )χ65 1.---Τίκο (παῖ οἵ Θευββοη, 
186 ἔατηῖγ οἱ Καμαῖῃ ἰ5 ἀϊν δα ἱπίο ηἷπα μοδάβ οὗ ἔδί ῃεσβ᾽ Βοιιβεβ. 
-18. δηείονι). 866 τοχί. ἢ. οἡ ν. ".--19. εία ἢ]. ΟΥ. 245 
λό ἡ.---Απαγία!]. ΟἽ. 2455, αἰβὸ 5" (61).---ὐαἰατῖε. Ο. 245, 
ΑἸϑ5ο ἴπε πᾶπὶε οἵ ἃ Βεῃ)ϑπληἱΐα 1.25 (5), οἵ ἃ ῥγίεδί οἱ θϑανία τό", 
οἔ ἃ Ιενϊϊε 2 (ἢ. 20", οὗ δῃ δῃησδϑβίοσγ οἵ οἣδ οὗ (ἢ6 ἔδιηλ 65 οἵ (ῃ6 

τεβίογαϊίίοη ΕΖγ. 85.---οξανιδ αη}]. ΟΥΓ. 245 1.---20. Μ|ικαλ]. Οὗ. 
245. 3; ἃ ΠΆΠῚ6 ὨΟΐ ὈΠΟΟΙΏΠΊΟΗ, (οὕ. 5".---ἰ55164}} ΟἿ 245. 5, ἀηὰ 

85 ἴμε πδηθ οὗ δηῃοίμοσ 1,μονῖϊα 243; οἰβαννῇοσα ([ῃ6 πϑῖὴθ οἵ οπδ 

οἱ Ῥανιἀ5 ΒεΙρεῖβ 12], ἃ πιδῃ οἵ ϑϑδοῃδὺ 7", ὁπ6 οἵ ἴμοβα ψ ἢ 
ἰοτεῖχτι νυῖνεβ ΕΖγ. τοῦ {.--21-. 28, ῬοΞ5ΙΌ]Υ 5ἰχ μεδ48 οἱ [δίμοσϑ᾽ 
Βουθε8 ΨΈτα ἀεγνεα ἴσγοπὶ Μεγασὶ ἰῃ ἴῃς οτίρί πα] ἰεχί, Ὀυΐ 81]] 

τεβίογδαι [98 τηυϑί γαϑὲ οἡ Ἷοπῃ͵δοίυσγα δἰοηθ (υ. 5.).--21. 22. Δ ΠᾺ 
ἴπ6 Ροβϑίθ]α Ἴχοθρίίοῃ οἱ 2435 “- (4. νυ.) ἰγδάϊοη ἄρτεαβ (μδΐ 

Μεγατὶ μδὰ ἴνγο 50ῃὴ5 Μαμίέ απὰ Μηωερμὶ, ο. 645») Ἐχ, 61» Νὰ. 
3.-- ΕἸ αζαγ απὰ Κι]. ΟΥἨἁ 2453 τ. ΒεηΖίηροσ τερᾶγάβ ν. 5 

ἃ5 ἃ 5΄ῇοβΒ ΟΥ̓ [86 58π)|Ὲ μαηὰ 85 ν. 1, ὙΪβ ἰ8β ποῖ ὑσοῦδθ!ε, 

υΐῖ Εἰδασαν ΤΑΔΥ ὈῈ σουηίοα 85 ἃ ἔδίῃειϑ᾽ δουβα ψίϊμουΐ οοη- 

βἰἀεσίηρ ν. 5 ἃ ρίοββ Ασοογαΐϊηρ ἴο [με Ἰαΐεγ ἰανν, ἤεσα (Πογα 

ὝΕΙΘ ΠΟ 50ῃ8, ἀδυρῃίογβ ἱῃ μετ εα, ἀηαὰ ὙΠῸ [Π6 ἜΧργαβθ ρυτγ- 

ΡΟβ6 οἵ ργενεηζπρ ἃ πη8 5 Πδη6 ἔγοπι Ὀείηρ ἰοβί ἰο ἢἴβ ἔδυ ν 

(Νυ. 279), θυΐ βυοἢ ἀδυρῃςεγβ πγιιϑί ΠΊΔΓΤῪ ΟὨ]Ὺ ἰηΐο (Π6 ἔδτα!]γ οἵ 

18ε {ἰδὲ οἵ ἐμεῖγ [δῖ πεῦ (Νὰ. 365). [Ιπ ν.ἕ" 11 5 βίδίθα τῃδΐ {Πε58 

Τοοηαἰἰοἢ5 ἡγεγα {018116δἀ ἰπ [ῃ6 οᾶ5ε οἵ ΕἸεαΖαγ ἀπὰ ἀου 6655 (μῈ 
νεῦβῈ ψγὰ5 δα δα ἰο βῇῆονν ΨὮΥ ΕἸΘΑΖΑΙ νγὰ5 4150 σουηίεα ΔπΊοηΣ 
18ὲ αἰ μεγβ᾽ ἤουβεβ (μοι ρῃ ἢῈ ψψᾶ5 Κπονῃ ἰο μάνα ἢδὰ ΠΟ 50}8.--- 
23. Μαϊμὴ[}, (6 ρταμάβοῃ οἱ Μεγασὶ ἰ5 πηθῃιϊομθα ΟἿΪΥ ἱπ 245 
δηὰ ὅν: τ), Βυΐ 85 (ῃ6 Π8Π1Ί6 οὗ ἃ 50η οὗ Μογαγὶ ν." 2439 64. ν᾿ 

αν. 49) ἘΖγ, 81:9 Εχ, 61: ΝῸ. 39 {.--Ἠ.ΕἘἀ6ν] 15. 4150 τηθπιϊοπαά ἴῃ 
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249 ; ο΄. αἰϑο ρἰδοθ-παπις δον ἰῃ εχίγτεπιε βου οἵ Τυάδῇ 

708. 1ς" ζ.-οὥὔΝὕὅ ἶεγεριο! }] ἴῃ 249 ττϊτίεη υεγέροι, (υ. 1.), ο΄. 7". 

ΤῊΪβ 115ὲ οἵ [ῃ6 βοῃβ οὗ ΜΜωμδλὲ ἰβ οὔ]ν ἔουηα μετα δηά 24". 

8. Ὀρ᾽γ.}} Βδεγ, Οἷῃ.; βοῖηε Μμ858. Ὀρῦπῃι. ῬΥΟΡΘΡΙΥ βου! Ὀε ΡΙ. 
γγπν, ΒΗΒ., Βα., φῇ. 24".---Ἰ. Βειϊη (ν. 5.) ϑυρροβεβ ἴμε οτίρίπδὶ ἴο 

Βανε τεδὰ: ῬΌΦυ [529 2 )3ΌΦΥ 930] Ὀφν.--τϑ. τοῦ] Οτ. 
τρῦν, ΦΒ ᾿Αλωθειμ, ἃ οοττυριίοπ οὗ ἃ Σαλωμειθ κα γινὉ---, ο΄. ν. 18 λ45. 
Ὁ ,όπι. ἢ ΟΟΥ, ἰ5 ξο]οπεὰ Όγ Ζοε., Οε., Κὶ., Βη., θυζ ἴμόγα 15 Ὧο 
ΠΘΟΘΘΘΙΥ ἕο τοδυσίηρ 411 [με86 ἤδπλ68 ἴο ἴῃς βδτης ἔογπι.--Ὁ ΝΠ] νυ. ἐ, 
ν. 1..--10. ΝΣ} ἴῃ ν᾿ 1 πον, ὦ Ζιζα, Ἡ Ζέίξα διὰ οὔς μ5. οἰϊοὰ ᾿Υ͂ 
Καεπηΐς. κιν, ΜΒΙΘΒ 8 ΡγοῦΘΟΪΥ οτί ῖπαὶ, 3ο ΒΏ8.---11. γῆν τ} 0] 

ν ομιὲ εἶαςς οΓἩ οἤέεενς, ϑ58εὲὲ ΒΏΒ. ΠΡΟ 2 ς, ΟΥ ΡΟΒΒΙΟΪΥ γον οπιαὲ αῤῥοὶπ- 

“πε, ὙΙΟΒ 8115 248. 1,,---18. ΟΦ σῚΡ Ἰφυρτῦ] Ἐ ἐὦ τιϊρἰδένατει ἐπ 

φαπείο βταποίογε, 50 ὃ, Ζοε., ΟεἽ., δυῖ [με ΒΟΙΥ οἵ μοϊϊεβ εἰβεσβεγε θΡ 
ρπ, ὍΜΒοαυι ἴῃς ἀτγί. ἴῃς ρῆγαβε ἰβ υϑεὰ οἵ Βοὶὺ (πΐηρβ ςοππεοῖοα Ἡ"Ὰ 
τ γβῃΐρ, οἵ. Εχ. 3019 ἴων. 2), δεςοτάϊησὶν ΕΚ 3. τεδὰ ἐμαὶ ἐξ σἠιοιμὰ σαπαν 

ἐπα νποσὲ ποὶγ ἐλέηξε. ὙΒεὴ τῃς βυβῆχ τηυβὲ Ὀς ἃ βυ )εοῖϊνε σεηῖῖνε. 
ὙΠΒε τωοβὶ πδίυγαὶ τεπάδγίηρ “ἴο βδησ εν ἶπλ, 8 πιοϑῖ ΒΟΙΥ οπμε᾿" νὰ8 
δοςερίοα Ὀγ Βε., Κε. ΚΙ. πηεητίοῃβ ἱΐξ 85 ἃ ροβϑϑβι 1} γ, Ὀὰΐ Ἰδανεβ ἴῃς 
αυεβιίοη ἀουθίξα!, βίπος ἴῃς ἐχργεββίοη ͵ἰβ ἤοΐ υϑοὰ οὗ ρεζϑοῃβ εἶβε- 
τ θογα.--- 092] οὐ. τό: Ὁϊ. τοῦ 21" 42 8. 618 Ῥ5, 1298 αἷ5ο Νυ. 63 κα. 
--α. ὃν νι σ΄. ΕΖτ. 25. πε. γ8.--16.. 2] Ρἱ. τβδη ΟὨΪΥ οπς 80 
ξο]Ἰοννβ, φῦ. 231.--ττῦ μη} Ὁ} 2όν ὑπο, 2459 μι νῦ, ὦ Βετε Σουβαὴλ, νι ἢ 

δβου!ὰ Ὀς τεδὰ στ Οε., Βη., ΚΙ., οὐ. 540. ῥσόορεῦ ποὺπ Ὁ ν3)Ὦ.---τἰϑ. 
ΓΟ] 245 γιοῦ, υ. 5. ν. " ἰεχὶ. η.---19. Ὀνηη})} ὧδ "᾽Οἰὴλ, Α 
Ἰαζιηλ, Ἢ 7αμαείεΙ. ΚΊῚ. ϑυρροβεβ " ἴο Ῥ6 με σεϑ οὗ ἃ αἰκτίοστα- 
ΡΒΕΥ͂ ἔτοπι (με ργεσεάϊπρ 2 δηὰ ἴμμδῃ γέβϑοῖνεβ [18 ὅν πὶ ἱπίο ΝΣ οα 
18 Βαβὶβ οἵ ὥβ. ΤῊΐβ σπδηρσε ἱπίγοάυοεβ ἃ βεοοηὰ ὈΝῚ} ἱπίο (μὶ5 
1151 πὰ 4180 ἱπ 24 ὅ., ψ εὶς Ἰπουσῃ τοὶ ἱπιροβϑίθὶς ἰ8 ηοὶ ᾿ἰκεῖὶγ. 
Θυςἢ ἔογπιβ 88 ὈΜῚΠ (ν. ") δῃὰ ὈμῚΠ᾽ οχίϑὶ βίας Ὁγ 5ἰάε, οὺ Ὁ Β 
(45) δηθὰ ὕμσῃ (1147 275). ΤΆς ενϊάεηςε οἵ ὦ ἰ5 νἱἰαιεά Ὀγ τῆς ἴαςὶ 
ἴμαὲ ἱπ τόβ απὰ 2 (Ἀ. δοῖἐ ΝῊ ΠΝ 18. τοπάεγεά ᾿Οζζ(εδιὴλ. ΚΙ. 4υε8- 
εἰοηβ ὑπς ἰδίίεγ Ὀὰϊ ῥᾳ8865 ὈὌνὲσ ἴῃς ἔοττηεγ ψΠΠουϊ σοπιηεηὶ.---28. 
ΠΛΙῸ] 2475 ΓΌΟΝ, ΟΒ ἴπ θΟΙΩ ῥἰδςεβ ᾿Αρειμώθ, ἃ Ιαριμωθ δηὰ Ιεριμωθ, 

Ἕ σ“ενίηιοι). 

224-27. 656] ἀρο ἴοσ Το ρ16 βοσνΐοθ.---24. Εγοηι μοθρῖν γεαγ5 
οἷά απὰ μῤιυαγά]. Ματῖουβ αδἰζεπηρίβ ἢανε θθθη τηδάς ἴο σεσοηςῖϊα 

115 βἰδίεπχθηΐ ἢ [δὶ ἴῃ ν. 3, δοοογάϊηρ ἰο το [6 1,Ἔν(68 
ΨΕΓΕ ὨΟΠΊΡΕΓΘα ἔγοπι (ΠἰΓΥ γεᾶγβ οἷά δπὰ ὑρνατά. Τὴδ οἷάοσ 

Ποτητηθηΐδίοῦβ Ἔχρ αἰποα (με ἀρράαγεηΐ αἰβϑογερᾶπου οἱ ἴδε στουπὰ 



ΧΧΠΙ͂. 324-33] ΑΟἙ ΑΝῸ ὈΤΙΕΞΒ ΟΕ ΤῊΞ ΓΕΝΙΤΕῈΘ 267 

τὶ αν! ὰ ῃγβὶ ηυτηρεγοὰ (ἢς 1,εν 65 ἔγογα (ΙΓ γεδγϑ οἷά δοσογά- 
πῃ ἴο [6 1Ἂνν (Νυ. 43) πὰ (ἤδη Ἰδίεγ ἔγοπι ὕπγεην γεᾶγβ οἷά 

βίποθ ἴμεσε 85 0 ἔυγῖδεσ ἡξεὰ οὗ ἰγαηβϑρογίίηρς [86 ϑϑῃοίθδυΥ 
(ο 1. Η. Μίςοβ., αἰδο Κίπιμὶ). Ὑμδαὶ [8 ΟὨΒγοηίοϊεσ μδὰ ἔσο 
νδτίδηϊ ἰγδα οπ8 οοηίδἰηο ἰῃ αἰβεγεηΐ βοῦυγοαθ ἢ85 5 Ὀδξεῃ 

βυγρεϑιεὰ (Βε.). Αἴογ ἀδϑοσι δίῃ 81} αἰϊετηρίβ ἴο ψεὶ τὰ οὗ ἴπε 

(ἰβοσερδῆσυ ἃ8 τη Κοβ ἢ "5, Κα. ΔΥΌ ΓΑΤΙΎ Θπθη 58 ν. ", τεδάϊης 

ποεμὲν ἴον ἐπέγίγν. Ἐξοδηΐ σοχητηθηίδίοσβ ϑοσῖρε γν. " 5. ἴο ἃ 
Ἰδίεσ δηὰ. [Ι͂ῃ ᾿δίθγ {ἰπ68, ἀρραγεῃῖν, ἴμῈ 1,ονἱῖε8 ψεσα εἰσὶ 0]ς 

ἴο 5εγνίοα ἔγοῃλ ὑὐγεη γαῖ οἰ δῃὰ ὑρνᾶτά. ὙΠῸ ϑοδσο Ὑ οὗ 
ΒυΣΉΌΕΓΒ νγὰ8 ἴῃ ργορδὍ ]ε οαῖι56 ἔογ (Π8 σἤδηρε (ς΄. ΕΖτ. 249 8: 5.). 
ΤὨε ΟὨΒγομῃίοϊοσ, μόύνενεσ, τλᾶκαβ (8 ργαςίίοα (86 συ]ε ἔοσ ἴδε 

ψ8Ο]Ὲ Ροβί-εχ!]!ἶς ρετίοά (ΕΖτ. 3") δηα 4150 οδιτίεβϑ ἰΐ ῬδῸΚ ἃ5 [8 Γ 

85 ἴῃ τεῖρτι οἱ Ηεζεκίδῃ (2 (Β. 31:7. Ἠς πουϊὰ Βασγάϊγ ἰεᾶνε (πὰ 

τηδίίεσ ἴποτο. ὙΤῊΘ ῥγοροσ {ἰπ|6 ἔογ ἴθ ἰηβιϊ υἱοῦ οὗ [86 πὲν 

οὐδίοτῃ νγὰ8 δἱ {με Ὀυϊάΐηρ οὗ 6 Τεπιρῖθ. Α5 186 Ομγοῃΐοϊεγ 

βου θεὰ (Πδ ογραη βαϊίοη οὗ [με ΤΈΠΊΡΙΕ βεσνῖςε ἴο Ὀανία (ο΄. 2 ΓΒ. 
8: 6.), 80 με πηδάς ᾿ἰπι γεβροηϑι0}]6 αἶϑοὸ ἔοσγ {818 σἤδηρσε. [πῃ νυ." 

86 ΠΕΟΟΒΒΑΥΙΪΥ σάνε (6 δηυμπηογαίίΐοη ἔσοπι (ὨἰΓῪ γεᾶγβ οἱὰ δηὰ 
ὉΡναγά, βίης {πἰ8 ἐπυμηογαίίοη νψγὰ8 τηδάς ἰμδαὶ Ὀανὰ οουἹὰ 

Ρτγονϊάβ ἴογ ονεσβθεείηρ ἴῃ Ουϊ]άΐηρ οἱ ἴ6 Τδιαρὶα πὰ οὴἱὺ 
εχρεγίεποθὰ 1νΐϊε5 ψουὰ θῈ σμόβεη ἴοσ (815 ἰδϑῖκ (5ες νυν. ".). 
ὕει Ὀανία ἀϊνίἀεα [Π6 1,Ἔνἰτε5 ἰμΐο σουγϑα8 (ν. 3) ἴο ἀο {με τοογᾷ 
ον δια βεγυΐοε οἵ ἐδ πομδε οὔ Ὑαλιυεῖ; (ν. "), ἴεν 1 ϑῃου!ὰ ΡῈ 
ΤοπιρΙεἴεά, ἴΠ6 γουηρεῦ τρθῃ ἔγοπι ΕΘΗ Υ͂ γεδᾶγβ οἷά δηὰ ὑρτνναγὰ 
ψ τα ἱποϊυάεὰ διποης ἴμοϑὲ εἰ ρῖθ]ε ἔογ βοσνῖςς.---27. ον ὃγ ἐπε 
ἰασὶ τοογάς οἵ αυϊά, ἐμ:6 πμρεδεν ΟἿ 5οη5 οἵ 1ισυὶ τυας 7γοηε δυεῖν 
γεαγς οἷά απᾶά μῤιυαγα]. ΝῸ ΠΕ σεηϑ5 8 Ξυρροβθεά, 85 ΕΝ. 

ἱταρὶγ. Ῥανίά ἀεοτεεὰ ἐμαὶ (6 γοῦυη οΓ το βμου]ὰ 4͵50 βεσνε 
μυϊ ἀϊά ποῖ ρῥγονίάε ἴογ ἃ τεσοιηῖ. 

24. ὉΠ 00] ο΄. Νὰ. 15. 5. Ἐχ. 40!4..- ριον, 0002] ο΄. Νὰ. τ1τἴ5 
39.---Υ}0}}} ν. 5. ν. 8. τεσί. ἢ.---Ὁ}} οἵδε μβ88. τῷ», ᾧ΄. Νε. τ 
δηὰ ΕΖτ. 39 π Ὁ ἢ Να. 1319} θΟΙῈ οἱ]. ΟἾΪΥ δϑποῖδεσ 7 οὗ νυτϊἰηρ 

ἴδε 86 π|ε ἔογτω.-- -27. ὈΣΥΤΙΝ ὍΥΎ 522] Βε. ἰοἰϊονίησ Κί πιμὶ σεη- 
ἀεγεὰ “1ὴ [δὲ ἰδίενγ διἰβίογίεβ οὗ Ῥανὶ᾽" δῃὰ 80 αδἷἰβϑο ΟεἽε., Βα.; δυὶῖ 

Β6. νγᾶ8 ἱηῆυεηςεαά Ὀγ [με [ΠΘΟΥΥ ἐμαὶ ἴῃς ΟὨγοηΐοϊεγ υϑεα ἔνο βουγοςβ. 
Βεῖϊζεν γεηάεσ ὃγ ἐδ 1α5, τοογάς (οτ εονεμαρ 5) ο7 Ῥαυϊά, 85  ἡισία ῥγα- 
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οοῤία, 50 1. Η. Μίςῃ., Κε., Ζοε., Βη., Κὶ., ο΄. 2 5. 23..- 05] Κα. ἴοοκ 

85 πευῖοι 55. (Εννυ. ὃ 318 δ), βίηςε ΠῸΠ ἰ5 πονβετε ἔουπὰ συ  [Βς 5ἰστιδ- 

οδίίϊοη δ: 9Ή, δηὰ τεηάογεὰ “ΤῊ Ϊ5,᾽ ἐ.6., (815 τνὰβ ἀοῃε, νίΖ., ἴδ πυτηθεῖ- 

ἱπρ οὗ με 1ενίτεβ,᾽ Βαϊ οὐ ᾽π τὸν Νὰ. 3:7, δπὰ 665. ὃ τ417. ἃ. Ηετγε 
ΔΌΣ ἀζτοαβ ΜΠ δπα βιγεηρίμθηβ Ὁ .)2 85 ἴῃς τηοβὲ ἱτηροτγίδηϊ ρϑᾶτγί οὗ 
τε οοταρουπά 5υδ]εοὶ υ )2 “ροθ, Οε8. ὃ 146α. 

28-32. Θυξεβ οὗ {86 1,ουϊίε8.---29. Τὸν ἐπε «ποιυδγεαα] [{ϊ. 
ὀγεαά οἵ γοιυς, ς΄. 9", --απὰ 70γ 6 βηε βομν 7γ0γ 1:6 νιϑραϊ-οῇεγίη 
φ΄. 1ιν. 2..-.4.. 5, πτιυλοίον 70γ ἐμὲ μηπἰεαυεηφά τυαΐεν] ο΄. Τιν. 2",--- 

ΟΥ̓ οὗ ἐμαὶ εὐὐίοῖ ἰς δακοά ἐπ α ῥα] ο΄. ων. 25 61. σιν ἱπαὶ 
εὐλίοῦι ἐς πηχεα] οὕ. Τιν. ὅν ἀν) απ 707 ἐμ6 τιοαδμγες οΓ σα ῥαοῖν 

ἀπά “}16 τεδαδιιγες οὕ ἰφηρ1}}} ο΄. Ἐχ. 2949 20". ὙΤὨδ 1,ον [88 τηᾶν 

Βᾶνε Ὀδεῃ ἰμ6 Κεαρεῖβ οὗ βίαπάδγα τηβᾶβυγοβ, οὐ. των. 19" .--80. 

Οη ἴδε πιογηΐηρ δηα δνεπίηρ δυτηιϊ-οοτίηρβ οὐ. Εχ. 20᾽5:" Νὰ. 

28:-.,--91. Απά (ἴο 5βίαπα, εἰς.) αὐ ενονγν οἤεγίηρ οΓ α διγη-οὔεν- 
ἡηρ)]. ἘΝ5. σπά ἰο οὔεγ αἰΐ, εοἰς., 15. ἃ ταϊβιγδηϑιδίίοη (υ. 1.). 

Βεβίάεβ (με ϑαῦθδίῃβ (ο((. Νὰ. 28 ) δῃηά πθνγ πιοοῦβ (ο΄. Νὰ. 

2811:-.),ἕ 1Π6γῈ γεγα ἴγεα δῆηυδὶ ἢἰβίογίοδὶ [εαϑίβ (ΕΣ. 23".-.7), 

Ῥάββονεσ δπὰ Μαζζοίῃ (Νυ. 28:.-3), Ῥεηϊεοοϑδὶ (ΝῸ. 289:), δηὰ 
ΤΑΡεγη 8068 (Νὰ. 29.3-..).--392. Ασοοτγαϊην ἰο {πε 1ψἅνν, (Β6 1μενὶτο5 

δηομίά κοοῤ 4116 οἤαγρε οἵ “{:6 ἰομέ 97) νιροϊΐηηρ (ΝῸ. 185. 2) δπὰ ἐκε 

ἐἤαγρε ο {16 δοης 97 Ααγον ἱμιεὶγ δγείμγον (ΝᾺ. 31 185-32) θυΐϊ {ΠῈῪ 

ΈΕΓΘ ἜΧΡΓΕΒΘΙΥ [ογρ  ἀἄθη ἴο ἀρΡργοδοῖ (ῃε νεβϑεῖβ οἵ [ῃ6 ΠΟΙΥ ρἰδεα 

(Νυ. 189, τ, ονενεσ σα ΓᾺ. 95) πὰ {πε ῥγίεϑίβ νεσα σίνθῃ ἐδε 

σμαγρε οἵ 4:6 μοὶν ῥίαοε (Νὰ. 185). ΒύςΒΙοΓ (ἰ. ς.) μᾶ5 υϑεὰ (Πἷ5 

85 ενίάεπος οἵ ἃ ῥγίθϑι Υ βουτοα ΜΏΐσἢ μ85 Ὀεσοπηα σοπέυβεα ὈΥῪ 

16 ΟὨΒγομῃίο!οτ᾽β ἰηἰγοάαποιίοη οὗ ἴμ6 1,ονίῖ65, θὰϊ ἃ νατγίδηϊ ἰγδάϊ- 

τἰοη ἀϑογίεβ (ῃἰ5 ἀυΐγ ἴο 1,ενιῖε5 (Νὰ. 332:.5). ὙᾺς ΟὨΒτοπηίοϊογ 
οουἹά Πᾶνα βεουγεα 411 [ἷβ ἔδοὶβ ἔγοπι Νιι. 3 νπουΐ σοηϑυ ες 

Νυ. 18. 

28. 05) ΓΙ] οβίγ, Βείοτε Ὁ, οὶ ΟἽβ. ὃ 1:3οα.--ὦ ενἱάθπεν τεδὰ 
ὑγγὺ (ἐπὶ) Ὀεΐοτε πΦΡῸ δηὰ Ἐ 52 Ὁ}ὴ (εἰ ἐπὶ μριένογσῖδ). (ὦ α͵5ο οπιΐΐβ {πα 
Ἄοορυϊδῖίνε δἱ ἰῃς Ὀερίπηίΐηρ οὗ ν. 3. ΑΒ ἴδε ἱεχὶ βίδηἀβ {πε γερειἤἴοη οὗ 
(Υ) ὈΠΌΝ ΣΙ ΤῚΣ ΓΟ» δά ἀβ. ποίμίπρ. Ηξποα 395 βΒΒου]ὰ θὲ επηεπά δὰ 
ἴο ἄστεος ψὶ (ὦ δηὰ οοπηεοίθα νυ ἴῃς ἐοΠ]οννίπς νεγβα, "Δ Ὀπὴυ (οπιῖὶ 
Ὑ πὰ Φ) ἀοβηίης ΠΦΡῸ πιογε οἰοβεὶγ, ο΄. ὅε8. ὃ τ31.. Αςοογαϊηρν 
τεδὰ "π Ὁπον ὈΟΝ ΓΛ ΓῺ ΠΦΡῸ ρὲ απὰ ἐπ ἐπ τυοτὰ οὗ 1:6 φεγυΐοα οὗ 

6 βομδε οὕ Οοά γον (κι τεβρεοὶ 0) ἐδ τἠησιυδγεαά.---81. τιν γγη 5591} 
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ἘΝ. τεπάδγ ἱποούτθοῖὶν απὰ ἰο οὔεν αἱ! δωνη»ογενίτιρα. ὙἘΒ νεῦβεὲ ἷ5 
ἃ Ρϑτί οἵ ν. 3 ἀπὰ οδῃ ΟὨΪΥ ὃς ἰτδηβίδιθὰ αρὦ αἱ ευένγ οὔεγίηξ οὗἩ δωγπί- 
οὔενῖηρς (Καυ.). ὙΠε ρῥγίεϑι μδὰ [με ἐχο]υβῖνε ἀυἱγ οἵ οδεγίηρς ἴῃς Ὀυγηΐ- 
οβεγίης θὰϊ ἴῃς Ιμενὶϊς δὰ ἰο σία . .. ἰο ἑμαπὰ απᾶ ἰο ῥγαΐδε (ν. 3) 

ψὮ1ς ἴῃς οΒετίηρ, νὰ8 θείης τιδάθβ. ϑοιλα σοτηπηοηϊδίοτβ μανε μεϊὰ {πδὶ 
ἴδε νεῖϑβε τγεΐεγβ ἴο ἴῃς ἀυῖν οὗ με 1ενὶϊεβ ἴο ργοσυγο δπὰ ρσγερᾶγς ἴ86 
δηΐπι8}95 ἴον βϑδοτίῆος (Κε., Ζος., ΟἽ., Βδ.), δῇ αἰϊειηρί ἰο δοοουηΐ ἴοσ 

ἴδε δρρδεηὶ δῃοπαὶν οὗ 1,εντε5 οδεγίηρς (ες Ὀυγηι-οετγίηρ. ΒΥ τὩς 
βᾶτηε πιϑυηεγβίαπαΐηρ οὗ ἰῃς ἰεχῖ, ΒύςΆΙοΓ ([. σ. Ρ. 131 ἔ. π.) Βᾶ5 ὑεθῃ 
Ἰεὰ το [με οοποϊυβίοῃ {μαι ν. ": Ῥεϊοηρεὰ ἴο ἃ ϑουγος ἡ βίο σοποεγηεὰ 
ἐιβοῖξ οαἱν πὶ [με ργίεβιϑ.-- 82. (ὁ οπιὶῖβ ΦῚΡ ἢ ΓΛΟΦῸ τινι, Εἰς πλδὺ Ὀς 
δῃ ἱπιεηιίομδὶ οοττεοϊίοη ἔγοπι Νὰ. 185, ψΒοσο 1815 ἀυΐγ 15 ρίνεῃ ἰο ἴῃς 
8005 οὗ Αδγοῃ, οἵ τῆοσε ὑῬγοῦ δ ὈΪν ἴῃς οπιἰββίοη 5 ἀπε ἴο Βοτησξοίεϊευΐοῃ. 

ΧΧΙΝ. 1-19. Το οουγβθβ οὗ {86 ῥγίϑϑίβ.-- -ΤῊς δοσοουπὶ οἵ 
18 ἀυζίε5 οὗ ἴδε Ἔν 65 ἰῃ βεσνίης ἴπ6 ῥγθϑίβ (23Ἅν-3) ἰ5 [ο]οννεὰ 

ἱτασηθαϊ δεῖν ὉΥ ἴμς ἀεϑβοτίρίίοη οἱ Ῥανὶ 5 ογραηϊβαίΐοη οἱ (ῃ68 
Ρτίεϑίβ (24:-). Ὑμεθαὲ ψετα αἰνίἀεα ἰηΐο ἱνψεηίγ-ουῦ σουγϑεβ 
ψΒΙΟΒ οαϑὶ ἰοίβ ἴοσ ρίδοεβ. ὙδῈ ογάεδσ, [μν]168 (ας. 23), ῥγίεϑίβ 
(ο. 24), νγγᾶ5 {Π|π ὶγῪ ἀεϊεγηλίηθα Ὀγ [πε ἰδεὶ (μαἰ {π6 ῥγίεβίβ νεσε ἃ 
Βαϊ νϑίοη οὗ ἴε ἰτἶρδε οὗ 1νῖΐ; 23:2 σου] ποῖ ἴο]ονν 24:-}". 

ϑεδῦγεν (Οεδοῖ.5 11. Ρ. 237) μδ5 αυεβίϊοηςά τῃς χεμυΐπεηςββ οὗ 247-13, 
βυβρὶοἱοπίης (88ἱ (}15 118: τσὰβ ποῖ ἔγαπιθαὰ πὶ} ([μῈ Ἡδβιηοηθδη ρεγίοα, 

βίηςε ἴῃς ς1458 οὗ [ ἐμοίδγι, ἔγοπι σαῖς ἢ [ΒῈ Ηδϑπιοηθδηϑ βργδηρ (1 Μᾶς. 

43), 15 ρἰδοεά ἢγβί ςοῃίγαγυ ἴο Ν ε. 1.21-7. 12.521. δὰ [15 ονϊάδηςς 5 ποῖ οοῃ- 

εἰυβῖνε δἀηπὰ ςδ ΟὨΪΥ δ υϑεὰ ἰο αυφϑίίοῃ ἴῃς τεϊδῖῖνε ροϑβιζἴοη οὗ (ῃς 
οἶ458 οὗ [ἐμοίασῖρ. Ὑβμδῖ πᾶν μανε θεδ αἰϊεγεὰ ᾿ῃὩγουρῇ ἰδίεσ ἱπῆυδηςς. 

1-19. Το ὑχθηῖ -ἴουῦ οοΌΓΒ68 οὗ ῥτγίεβίβ.----1. ΤῊΣ βοῃβ οἵ 
Αδγοῃ ἃζὲ φίνεῃ ἴῃ ἴῃ βᾶπηα ογάεσγ ἰῃ 5"; (65) Ἐχ. 6᾽---2, Αἡ 
δργίάρτηθηὶ οἱ Νὰ. 3. Ναάδὺ δηὰ Αδίμυ οὔετγεα βίγδησψε ἔγε 
Ῥεΐοτε Ὑδῆνε ἂπὰ ψετα ἀδνουτεὰ ὈΥ ἅτε (1ν. το" Νὰ. 2). 
-3. Ζαάοξ ἀλὰ Αἰ ννϊδοῖ, ἴμ6 Ἰοδάϊησ τεργεβϑοηϊαιίνεβ οὗ (86 

ἴνο [δ }}}165 οἱ Αδγοῃ, σγεσε δϑβοοίαίθα ἢ Ὀανίά ἴῃ ἀἰνίἀϊηρ [86 
Ρῥτίεβίβ ἰῃῖο {πεὶσ οουγϑεθ. ΕΔυ]Π ΕΓ τί (εγβ σου ἃ ῥγοῦδΌΪΥ μάνα 
ἀϑϑίρηιθα [15 ἰάϑῖς ἰο Πᾶνα δἰοης, Ὀυΐ ποῖ 50 [6 ΟΒγοηΐοϊεσ ((ὕ. 
2 8. 8: ψΠ τ (Ἡ. 1815; 4150 25.). Αἰ μέγιοϊδοῖ; ἰ5 ἀββϑοοίαιεὰ νὴ 
Ζαάοξ ἴῃ ν." δηὰ ἰῃ 18:5 (γεγα Αδένιοϊδος βμου]ὰ θὲ σοδὰ 
ΑἸηριοϊδοῖ; αἰ ἢ Ντβ5.). Ασοογάϊηρ ἴο ν. " δῃηὰ 18:5 (ΞΞ 2 5. 8:7) 
Αἰμηιοϊοοῖ, ννὰ5 ἴμῈ βοὴ οὗ Αδίαϊιαγ, Ὀαϊ ἰῃ τ 5. 229 δὴ ΑΒ πείθῃ 
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͵5 {Πε (δῖ μεῦ οὗ Αδίαέμαγ. Ὑμαὶ στη δίβεῦ ἀπ ὰ σταπάβοη 5μουϊά 
ΒΕΓ [86 588Π1|6 ὨΔΠΊΕ ἰβ5 ἰη δοοογὰ συ ἢ σοσηγηοη θα ἰς ργδοῖίοα ((ύ. 
5:5 τ- (69 1.) ἀηά Ῥμαπίοίδη ἘΞΗΠΊ ΠΕ ΖΑΓ [ηϑοτγὶ ρίίοῃ [ἴπ65 13 1), 

Ὀυῖϊ [Π6 ΟἸΪΥ Κηονπι σοη οἱ Αἰ μΓ 88 παιηεά [ομδίμαη (2 5. 

1558 1 Κὶ. 195) δηὰ εἰβενθοτε Ζζαδοξ δῃὰ Αδίαίμαν (ἰπείεδά οἵ 

Αἰήνισί θοῦ) ἅτε δβϑϑοοίδίεα 88 [Π6 ργίεβίβ, θοΐἢ ἰῃ {πὲ {της οἱ Πανὶ ὰ 

(1 5. 15 7.81 (ἘΠ, 1.51) δῃηὰ ἰῃ [Π6 {ἰπλε οὗ ϑοίουιοῃ (1 Κὶ. 4’, ζ΄. 
4150 τ Κ. 1 ἢ 159), πεησα {πε ργορ δ ΠΥ (μα [86 ἴνγο Πδπηε5 
ΜΈΓΕ ἰΓδηβροβθα {Βγουϑῃ οοτταρίίοῃ ἴῃ 2 8. 8:} Βεΐοσε {με Ὁβγοη- 

ἴσϊεγ ψτοῖς (58ε6 ἘΒέ. τί. Αδίδι ματ).---4, Ο έςΓ πιοη]. Ῥοβϑί! 
ἴδε μεδάβ οἵ ἱπάϊν! 4] Πουβεμοϊὰβ νοι σοπϑιτυϊεά (ἢς 50Ὁ- 
αἰνιϑίοῃβ οὗ ἃ [δι ῃεβ᾽ ἤουβε (ς΄. 05. 7...) (Κε., Ζοε., Οε.), 
τθουρῇ τόσα ργοῦδΌν (6 μεδαβ οἵ ζδί μεγβ᾽ βουβεβ ἅγὲ ἱπίεπεὰ 

(Βε.).. Τβε Ἰδϑὶ οἰδιιβα οὗ ν. “" ϑΒδουϊὰ θὲ ἴδκοὴ στ ναὶ 1}Ο]]ονγ5 
--απὰ ἐδεν, ἐ.6.,) Ἡανὶ ἃ, Ζαάοκ, δηὰ Αἱ πλεϊθοῖ, σοείρησά ἐμόηι, οἵ 
ἐῆ δοης οἵ Εἰδ αξαν οἰχίϑος κεσᾶς οἵ ζαἰδενε᾽ ποιδες απὰ οἵ ἰδδ δοης 
οΓ 1 παριὰν εἰρὶι {αἰδμεγο᾽ πομδεθ. ϑόῖὴβ 1,εν]ε8 τ ῃῸ πεσε ποῖ οἵ 
ἴῃ6 {ἀπ} οἱ Ζαάοῖκ τηἰηἰβίεγεά ἰῃ (6 βεςομὰ Τοτηρὶς δἰ πουρὰ 
ἴΠΕΥ ψεγε ποῖ εἰϊῖθ]ε ἴο (8Ὲὲ Βἰψῃ ρτίεϑιβοοά. Αἱ ἰεδϑῖ, ἃ 
ςεγίδίη Πδηΐεὶ οὗ {ΠῈ 5088 οὗ Πμδιλδσ τεϊυσγηεα ἢ ΕΖγα (ΕΖε. 

8:2. Ὑδὲ ΟὨγσοηίοϊεσ ἀβϑυμηθά [ἢἷβ ἰαΐεσ βιρεσίοσ γ οἵ [ἢ 
Ζδαοκίίεβ αἰϑο ἔοσ (δ {πὲ οἱ Πανὶ δηὰ δϑϑβίριιεὰ βἰχίθβθ οἴδβϑϑεὲβ 
ἴο [6 5οῃ5 οἵ Ἐ]εδζαι---ἶ6., ἰο [86 Ζάοκί(65--ηὰ εἰρμς ἴο 

ἴΠ6 90η5 οἵ Π|μᾶηᾶσ. Ὑμεθεὲ Πυμηρεῖβ βἰχίθθη δηὰ εἰραῃς ἃτὲ 

Οἰδαυ!Υ γι βοῖαὶ, βίποθ ΤΠῸΥ ἃγα τεϊαϊεὰ ἴο βοΐ) οἴμεσ ἃ5 ἴῃῈ 
Τρ 8 οὗ ἃ ἄγβί-οσῃ ἴο ἃ βίμρίες γουηρεσ Ὀγοίδεσ (οί. Ὠϊ. 217). 

ὕροπ [με ἀεαίῃβ οἱ Νδάδρ δὰ Αρίμυ νιιμουΐ 5οηβ, (δὲ σας οὗ 
[δὲ βγβί-Ὀοσα [ε]] ἰο ΕἸεᾶζασ, ΤΒε Εἰχῃ ργεβι βοοά 4150 [6]] ἴο {88 
Ζδάοκίίεβ 85 (με τίρῃί οὗ μ6 βγϑβι-θογῃ.---ὅ. 50 ἐμεν αἰνϊάεά “δεηι 
ὃγ ἰοἱ ομα ᾿ἐξκο ἐδ οἰΐιον (ἴϊ. “ι656 τοῦ!}» ἐ:056)}]. Δρατὶ ἔτοπι Βανίῃρ 
ἃ ἀουδ]ε 5μᾶγε οἵ οἰα5565 δῃὰ {δε Βίρῃ ργίεβίμβοοά, ἴῃς ἀδβδοεπάδηϊβ 

οὗ ΕἸεαΖαν--Ζαάοῖκς μδὰ πο δαἀνδῃίδρε ονεγ ἱμεὶγ ἔ6]]ονν- τ ββίβ, ἴοσ 

ἰῃ ὈοΙὰ [Δ π}]165 γεσε ζουπα 2Φγέρμοος 07 6 ταπείμανγν ασπὰ ῥγίμοσς οἵ 
Οοἄ. ὙΔεβα ἴννο ἴογΠῚ5 ἅ.Ὲ ὈΧΟΡΔΟΙΥ͂ ΞΥπΟηγτηοιβ, Ρεΐηρ ἀἰθετ- 
εηΐ ἀεβίρηιαίίοη5 αἷϑὸ ἴοσ (8ε “οἱ εῖβ οὗ ἴῃς ῥγίεϑίβϑ᾽ οἵ 2 (ἢ. 36" 
(Βα., Βη.).---Θθ. ϑλορια ἰα» ἰῃδ 5ο5 οὕ Ναίμαρ εἰ, {:6 τογῖδ6} ἰβ8 
ΟὨΪΥ Κπονῃ ἔσομαι (ἢ 58 ρᾶββαρε.---Οπηε }αἰμεγο᾽ μομδε δεῖμρ ἰαξον 
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ον Εἰε'ασξαν απᾶὰ ὁπ δ ἰαξεν [ογ Πμανπαν] (υ. 1.).---Ἴ-18. ὙΒε 5βᾶπιε 
οουγβα5 ΜΈ τηδἰηἰδίηδα ἰῃ [Π6 {πὸ οὗ Τοβερῃυβ (4454. νἱΐ. 14. 7, 
να 1). Ιπάϊνϊάυα] σουγϑαβ ἅτε τηθηςτοπδα οἰϑονβοσε, ὕεμοίαγὶδ 
(7οδπ0), ᾿ Μδς. δ' Βα. Τασμέῃ 20 ἃ; .οἱαγὶδ ἀπιὰ οἀΔα ἑαΐ, 
Βαδα ξαν»»α ἷχ. τΔ; Αὐϊ]αΐ, 1.ι. τό; Βηραῖι, δμᾷξα ν. 8 (ϑεε ϑοδῦγ. 
Οεεο.5 11. ΡΡ. 232 ῆ.). «᾽εδιοϊαγίδ, οἀαα", Η τίνι, Μαϊολή]αλ, 

Μεῆηανη, Ανίγαλρ, διοοαπίαν,, Βέραν, Μα'αὐἱαῖ οσουγ ἴῃ εἰπε 
916 οἵ ΒοΙᾺ |ἰ5ἰ5 οἱ ῥγίεϑίβ ἱπ ΝᾺ. 10" 5: ὦ 5.) δηᾷ 1:2: 5. δε ογίρι, 
Ἡμρῥαῇ, “ες μοδε᾽ αὖ, Ηαῤῥίξεος, ἀιὰ σαν ἀο ποῖ οσοὺχ εἰβεύνμεσε. 

Οπ υἱεμοίαγίδ, «“εΔαταμ, “αοἰΐη, ο΄. 9". ὙὨῈ ἀεβοαπάδηϊβ οἵ 
"εἀαὶ ἰα᾿;, οἱ Ηαγῖηι, διὰ οὗ 1»ἘΡΙΟΥ τεϊυχηοα ἔγοπι ἴμῈ δχῖ]α ὑηᾶεγ 
Ζειυῦθαρεὶ (ΕΖγ. 259 “. 39 -ὖ-ὶ Νε. 75 4), Ὀυΐ ΡῬασῆμν (ΕΖ. 25 - 

Νε. γ5)) 15 νδητηρ μετα. ὙΒα ΟὨ ἄσθη οἵ Ἡαξξος πετὲ ἀερθαιτο 

ἔγοπι ἴπ6 ῥγεϑίμοοά δίζεγ (86 σγεΐυσγη βίηοα {ΠῈ οουἹά ποῖ ἅπά 
1μοῖγ τοοοσὰ ἴῃ [ῃ6 ψεποδϊορίθβ (ΕΖ. 2" --- Να. 7"). οεολμδα ΤΑΔῪ 
Ῥὲ ἴῃε Βεδά οἵ [Βε “"πουϑε οἵ [εϑυ δ᾽ οἱ ΕΖγ. 255 -- Νε. γ59. Νὸ 
Τοπποοίίΐοη Ὀεΐνγεεῃ Ἐἰασμῖδ ἀπα ἴῃῈ Ροβί-εσῖ!ς Ὠίρῃ ῥγίεϑὶ οὗ 
[δαὶ πᾶς (Να. 3") ἰβ ῬΡγοῦδθϊε, βίῃςα ἴῃ πᾶπὶῈὲ 85 ἃ σου ΠΊΟΏ 

οὁΠη6. υαζὲηι δπὰ Ῥεϊμαϊμίαΐ ΟΟΟῸΓ ΟὨΪΥ Παγα 88 ἴΠ6 πᾶπηθβ οὗ 

Ῥγίεβίβ. οεμοσξοὶ ἰ5 α15ο ἴ86 πᾶπια οὗ [86 ψ 6 }1-Κπόνντ ῥχίεβί ἀπὰ 
Ῥτορβεῖ, βοὴ οἵ Βυζί, ΕΖ. 1" 245 7. 

1. (Ὅ5 οπιίῖβ τς βεοοηά ΚΧὙκ .)2, 80 8190 Οτίρεη᾽β ἱεχὶ (ΕἸεἰ), μυὶ ΑΕ 
͵β ΡΓΟ ΔΌΪΥ οτίίῃ8].---- ΝΥ}. Ν] ὦ ᾿Αβιοὺδ μετα δπὰ ἴῃ ν. " ς39 (65) Ἐχ. 
65 1,ν. το! Νὰ. 3..--3. ὦ δαά5 κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.---δ. 5)22}} 
τοδὰ τῦτἢ οἴμον Μ58. .)201, 80 Ἡ, ὦ), Ὁ, Κὶ.---δ. Ἰθν ἱπνῦὸ΄ὃὸ. ο. ΤΠ ἼΠΝ]. 

ϑόσῖε ἰαῖς Μμ55. γτεδα ἸΏ ν ἽΠΝῚ ἰπϑίεδα οὗ ἸῈν ἴπνὶ; ὦ εἷς εἷς. .. εἷς εἷς; 

5 Ὡρωὶ μου ον νον φο μβδορος. Μοβὶ ςοπιπιεπίδίοσβ οοστεοῖ 
18ε βεοοηὰ τπν ἴο τπν (Οτοιυ8, (ε5., Ζοε., Καυ., Βα., Βη.). Βα. τεϊδίποὰ 

Ἅ, δηαϊηρ ἃ τεϊδιϊοῃ ἱπ ἴῃς Ῥγορογίΐοῃ εἰσας ἴο βἰχίθεῃ δπὰ ἵππ ἴο 
ἴπν ἹΠΝῚ, ἐι6., ἵνο ἰοΐ8 ψέσγε ἄγαν ἴου ΕἸεαΖζαγ ἴο ες ἢ οπα ἔογς Πἢ- 
δμδτ. Κε. ροϊηίεα ουὖἱ (μδὶ ἴῃς ἰεχὶ νουἹὰ τπδῃ ἱπιρὶγ {μδὲ (6 ἵνο 
Ἰοὶβ ψεγα ἀγάνγῃ ἴοσ Πμάτοᾶτ, ποῖ ἴον ΕἸεδΖασ (ο΄. αἰϑο ΟἽ.). Κὶ. μδ5 

βουφβὶ ἰο ονεγοοσις [815 οὈ)εςξίοη Υ ἐγαηβροβίης ΕἸδαζαγ δηὰ ΠῚ ΠΑ πιδσ, 
Ῥαυΐ ΕἸεΑΖΑΓ '8 εἰβενῆετγε τηθπιϊοηδα Βτϑὶ (νν. " " “. 4. 5). ΑἜ οοπιρατίβοη 
οὗ 253. ψ ὶ 2:5. Θῃον5 {μι {ποτὲ ἴῃς Βουβο8 ψεσα ἴδ κθὴ δ᾽ [ογπδίοὶ 

ΠῚ} (86 ὕπνο 8γη4]16γ 81} 168 τεσε ἐχμδυβίθα; (μθη [ῃς ταπιδὶπίηρ 
ΠΔΠΊ68 οὗ ἰῃς ἴαγρε ζδιγ οὗ Ηδπιδη πεσε αἰνίἀοἀ ἱπίο ἔνο στουρβ. 
ΎΒεϑε ποτα Δ θη δἰ ογηδίεὶυ ((Γ. 25.) ἀπ} 4}} ἢδὰ Ὀδθη δϑβϑίρηιθ, 

Ασοοτγαϊηρ ἴο (μἰ8 ἀπδίορυ, ἴ8ς οἷδε ἀπὰ 5: πΊρ]ογ επιεπαδιίϊοη---ἴμα 
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βεοοηὰ τὴν ἰο Ἰπν--ῖνεβ ἴῃ ἴγυε ογἱρίπαὶ. ΤΆς Ἰοῖ αἰϊδσηδίεα θεία 
ἴδε ἀεβοεπάδηϊβ οὗ ΕἸεαζασ δηὰ ἴῃς ἀεδβοεπάδηϊβ οὗ Π{Πμτηδ 91] (ῃς 

Πυθοῖ οὗ {με ἰδίας τγὰ8 Ἄεχῃδυβίε, ψἤεη (86 στετηδϊπίηρ εἰσαϊ μουβε8 
οὗ ΕἸεδζαῦ ψεγε ἀϑϑί σης ρἷδοοβ ὈγΥ ἰοέ. ὙΒδη Νοβ. 2, 4, ό, 8, το, 12, 

14, τό, ἴῃ νν. 118 ΕΓῈ ΠΟΘΙ ΌΕῚ5 οὗ (Π6 ζδιπν οὗ ΠῚΒδίλδγ, ἴῃς τεϑῖ 

Ῥεϊοησίης ἴο ἴῃ ἔδυ οὗ ΕἸεαζατσ.---18. 2Ν29] 4Φθ' οτωϊϊβ Ὀυΐ 41 
Ισβααλ, ἘΜ Ι«δααὶ. ΚΙ. σοπ)εοίαγεβ ἐμαὶ [86 οτίρίῃαὶ ἔοστλ τγδβ Ὁ}3 Φ", 
νοῦ τὰ οπλϊεά ἴῃ τ[ῃ6 ΤΟΡΥ οἱ Οτεεῖκ δπὰ ἱπίθηςοπδ!ν δἰϊεγεὰ 
ἴῃ ΑΙ Ὀεσαυβε οὗ τε οἴεηοε σαυβοὰ ὈΥ ἴ8ε ἔοτπι Ὁ}»2. Οτδὺ (ΗΡΝ. 
Ῥ- 24) ἔο!ονβ ΚΙ.---19. ὈΠῚ)0] ΚΙ. ροΐῃῖβ8 ὈΠῚΡΟ Ὀδοδυβε οὗ ἴῃς ρῥγεοεά- 
ἱπρ πῦν. 

20-381. Α δυρρίοιηθηίασυ [ἰδὲ οὐ 1,ου 168.--- ΤῊ 8. ϑεοοηὰ 
᾿ῖδι οἵ [86 50ῃὴ58 οἵ 1νὶ μᾶ5 ἸΏΔΩΥ ΠδΠΊ68 ἴῃ σοϊητλοη ἩΪΓΠ 23- 
θυΐ αἰβθο δάἀβ8 βϑενεσγαὶ Π6 οὔθβ. ΤῈ [ΠῚ }]γῪ οἱ (εγβῃοη ἰ8 

οπἱ το ἀπ ἃ ποῦν βυδάϊ νι ϑίοη ἰ5 δα ἀεὰ ἴἰο {πε [ἀηλν οἱ Μετγασί. 

ΙΧ πον δοδᾶάβ οσγ οἰϊοίβ, ὕΧεζάοίαμ, 1ςεἰαῖ, σαζαίμ, δδμανιγ, 

Ζεολμανίαΐ;, ἀηὰ 76γα μη’ εἰ, ΞυρρὈ]αηὶ 5ἰχ οἵ [ῃε οἱάεγ μεδάϑ οἵ [δ μεῖϑ᾽ 
Βοιι565 8ηἀ ἅτε σεργεβεηϊθα 45 ἰῃς Ἵμἱεῖβ οὗ {μεῖὶγ ἀεβοεπάδηίβ, θυΐ 
ΔΓΕ ποῖ ΠΕΟΘΒΘΑΤΙΥ {δμεῖγ βοη5. Βεγίμβεδυ μοὶ (μαΐ ἴμ6886 νεῦϑεβ 

ψΈΓ6 τ  Ι6ἢ ἴῃ ογάεγ ἴο δα ἃ πὸ οἢ εἴθ οἱ ἴμ6 οἾ45565 εηυσηεγαῖθα ἰῃ 
231. Ὀι{ ἴῃ 506 οᾶϑε5 ἰῃ6 ττίϊογ ἀἰὰ ποῖ μαναὰ [6 ἰηξοττηδίϊοη 

Ψ οι δα πρεαάρδά δηὰ 50 ϑβἰγαρὶν τερεαίεὰ ψῃαὶ ἢῈ δὰ δἰγεδαν 

ξἰνεη ἴῃ 23} 5; δηἀ (88 [Δ ΠΥ οὗ σοσββοη τνα8 οταϊ θα, βἰποα [μ6 

ψτίϊογ μὰ ποίπίηρσ ἴο δα, ἤδῆος ἴο ἱποϊυάς (5 ἔδυ σψουϊὰ 

ΤΑΔΚῈ ΔῊ ὈΠΗΘΟΟΘΘΑΓΥ τερείἰοη. ΤῈ ἴδοϊ (μαὶ ΟἿἹῪ ϑἷχ βυςοῃ 
οΒίεῖβ ἀγα ρίνεῃ ουΐ οἵ ἃ ροββί]α ὑνεηΐγ-ἤγθα οὐ ὈΜΕη γ-ἰΟΓ ἴ5 
δραϊηϑὶ [5 νίεν. ὙΤὨδ δοοουηΐ οὗ ([Βς Ι,ονίϊεϑ5, σίνθη ἰῃ ας. 23, ἰ8 

ςοπηροίαα 50 ΟἸο56ν τυ ἱἢ [ῃδ ῥχίεβίβ (241-19) (μδὲ [μ6 παίυγαὶ ρίας 

ἴογ ἃ ΒΡ επηθηΐαγυ [δὶ οὗ 1,ενῖτε68 γου]ὰ θὲ αἰΐεσ (μῈ ἰαἰτοῦ γαῖ μο᾿ 
τη Ῥεΐνεεη ἴπῈ ἵνο. ὙΒῈ ΟὨγοηΐο!εγ που] ΡῈ 85 {ἰΚοὶγ ἴο 

ΡΙδεα ϑυς ἢ 8ῃ δά ϊτομδὶ σδίαϊοριιθ Ποῖα 85 ἃ ἰδίεσ φίοββαῖοσ. Τα 
ἰδοῖ [μαἱ δοπῃε οἵ [με ἢδηγε5 ἢεγε ἅτε γερεαίβα ἔγοπὶ 23" 5' 4068 ποῖ 
ἴῃ [561 τα] τα ἀραίηβι ἰμ6 ῥγοροβί(ἰοη {μαὶ ἴῃ6 (ΓΟ ΙΟΙῈΓ τνᾶ8 
186 δυΐβογ οἱ θο(ἢ ρᾶββαρεβ. Νενεσίβε!εββ, [πΈ γα ἃγὲ ζοοά γεᾶβοῃβ 
ἴογ βυβρεοϊίῃ ἴῃς ΟΒγοηΐο]εγ᾿5 δας Βοσβδὶρ οἵ (μ]5 βεςοηὰ [15ὲ οἵ 

1ενϊϊεϑ, δηὰ ἴογ δϑουὶ δίηρ ἰξ ἴο ἃ ἰδίεσ Ββαηὰ (30 ΚΙ. 5807. Βῃ.). 

ϑλμδα᾽ εἰ (5 ιεδμ᾽ ε1) 15. σα ]]εἀ τμ6 ςὨϊεῖ οἵ ἴῃ6 βοῃβ οἵ σσεσϑβοπι ἱπ 
23 Ὀθυΐ ΠΕΓα ἢΐβ ὑΪδοα ἰ5 ἴἄκβὴ ὉΥ «εμάεϊαμ. Ἰπ 23:1}, Κοβαδίαμ 
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5 δὶ θὰ της οἰίεΐ οὗ [μ6 βοῃϑ οἵ Ε]Ίεζοσ Ὀυΐ μετα (ν. ") ἢ 15 ϑὰὉ- 
Ρἰδηϊοά Ὀγ 15:μαΐαῆ. ὙΒα 58π|ε 5 ἔτι οἱ δλείονε εν (δλμοίονιοί") 
(ψ. ν." νὰ 23:2); ΜίωΝ δϑὰ 15ϑμίαῖ ((ί. νν. "- Ὁ ἢ 239); δηὰ 
Κι (ο΄. ν."»» τ} 235). ΑἹ] οὗ {μεϑὲ ἤδηιεβ οουἹὰ βᾶνὲ βδεῇ ἰῃ- 
οἷυάοά ἴῃ 23:5 5:, δίποθ {86} ἀο ποίῖ δα ἃ ἴο οσγ βυδίγαοϊ ἔγοπι [86 
πυμέθεῦ οὗ ἐδ Πογϑ᾽ Βουβεβ. ΑΞ ἴ86γ βίδη ψὰ βᾶνε ἵνο Ἵῃἰείβ ἴοσγ 

ἴδια 58:6 Βοιι56 ἰῃ δἷχ οᾶϑθϑ. ΕἸἾΓΒΟΣ πον [Δ Π}}}165 μδὰ ραϊπεά {π6 

«ςΒΐοῖ ροβί οἢ5 ξοστμεγὶν με ὰ Ὀγ [86 οὨϊεῖβ οἵ 6. 23 οὐ (86 (γοῃίοϊεσ 
ξᾶνεα ῥγείεσεηος ἴο Ηΐβ ἐτίεπὰβ. ΨΙΟ ἃ δῖα τί τεγ σοπίγϑαϊοἰοά. 
“ΤῊΣ ταβϑι᾽" δἱ (ῃ6 μΒεδὰ οἵ [18 ἰδὲ βιιρρεβίβ ἃ βΌΡρ᾽ πη ΔΎ 

οδίδϊορσια ποὶ οὨἱγ ἴο ας. 23 Ὀυϊ 4150 ἴο ες. 25. 26, βἷποε ἴδε βἰῃρ- 

ΕΓ8, σαῖθ- Κοαρογβ, δη οἴ μῈΓ ΟβΊΓοΓ5 ΨΈΓῈ 8150 1ονϊεβ. ΤῊ αυοίδ- 
τίοη οὗ ἃ ρᾶσί οῃἱῃγ οἵ 235, "δηὰ δὲ μδὰ 20 50ῃ8,᾽ ἰῃ ν. ",, υἢ- 

ΠΕΡῚ αῖνεϑ [ῃ6 ορροβίίε τηδδηίης ἰο 1ῃ5 ρᾶβδβᾶρε. Ασοογαϊΐηρ 
ἴο 23": ΕἸεᾶΖασ τχυβὲ ΡῈ σουπίοα 85 ἃ [Αἰ Πεγ᾿8 Βοιιϑὲ (οὕ. 23" 5), 

Βυΐ Βογα Πα ἰ5 Ἔχοϊυδά. “ὙΠεθῈ ψεσε [ῃ6 50η5 οὗ [Π6 1,ενϊῖε5 

δίϊεγ {πεῖν ἐδ μογϑ᾽ Βουβθβ᾽ (ν. 35) 15. ἃ βίγδῃρε βυβοτρίίοη ἴο 
γι μδΐ ρυγροσίϑ ἰο Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ ρδγίίδὶ [15ὲ οὗ [δε 1ονῖ(65 (ς΄. Πα τεβὶ ἢ 

ν. ".), Βαϊ ἰ5 ΘΑ 5}}}7 υπάεγβίοοά 85 ἃ αυοίδιίίοη οἵ [με ἢτϑί ρατί οἵ 
43" (Ὁ. ἡ. ν. 3). “ὝΒεϑβε {Π|κουνγῖβο᾽" (ὩΠῚ 2) (ν. 3") οσοσυγβ ΟὨΪΥ 
Βεσα, ἱβουφὰ {με ρῆγαβα ψου]Ἱὰ θὲ ἰῃ ρ]δςθ ἰῃ 25 ΟἹ 26:2, ῬΙΟΡΕΙΙΪΥ, 

1815 ἰοΐ 5Βῃου!ὰ θὲ οδϑβί ἔοσ 411 [π6 1,ενίϊεβ, ποῖ ἴογ (86 ρατί οἵ ἴθ πὶ 

ἰπ [ῃἷϑ [18ὲ ἰο ψβοτα “"Ἰμ65θ᾽ πχυβί τεῖεσ. Τα ἰοΐβ τηϊσῃξ πᾶνε θθεῃ 

ςαϑὲὶ ἴῃ [86 ῥγϑϑεπςα οἵ Ζβάοκ δηά ΑἸ πλείθς ἢ (ν. ") νεσῪ δι πρὶν, 
Ῥυϊΐψε 5βου!ὰ Ἔχρεεὶ “Ἵξεἴβ οὗ {πε 1,δν [65 ἰῃ [δε ᾿ἰρῃϊ οὗ 1.5..." 
ΟΓ ΟὨΪΥ ανία δῇ 23.. Ηοψενεσ, ν. "815 βί ΊΡΙῪ τερβαϊθά ἔτοπι 

ν...--:2ἋΟ. 454 ὁ “6 γεδὶ οΓ {πὸ δοης οἵ 1ιευΐ] ποῖ ἴποϑαὲ ἢ ο τὸ- 
ταδί θα δῇοσ [Π8 ῥγίοδίβ δὰ θθϑη βιδίγαοίθα (Β6.) ποῦ ἴμοβϑε ψῆῸ 

ϑϑιϑίϑα (Π6 ῥσίθϑίβ ἴῃ (Π6 βοσνῖςθ οἵ {μ6 βοιιβὲ (Κε., Ζοε., ΟἽ.), δυΐ 
ἃ δἰοβϑαίογ᾽β {{Π|6 ἴο ἃ [σὲ οοπίδἰηΐηρ δά ἀϊἰοηαὶ πάπηε8. Ὑμδΐ [815 
Ἰἰξὶ οοηίδί 5 ΠΊΔΩΥ ὨΔΙ165 5εῖ [οσίἢ ἴῃ 23:3- σδηηοί Ὀ6 ὈΓρεα ἀραίηϑβί 
1818 σοποϊ υϑίοη (45 Β6.), βίπος ἴῃοββα πδπηδϑ ἃτα ρίνεῃ ἰῃ ογάδσ ἴο 

Ρίδοα [ῃ6 δοῦν Ομ 68 ἴῃ γα δι ομϑηΐρ ἴο {Π6π.---αϑλμδα᾽ 1]. (Ο. 235. 

-οΟὐ εἰιάοία}] 18 αἰ5ο ἴ6 πᾶιηθ οἵ δῃ οβῆοεσ οἵ αν 2)" .--21. 
Κεμαδία]. (ΟἹ. 23:".--155λα}}} οσουγβ ἀραίη ἰῃ ν. 5, οἵ. 23"..- 
22. 5λεϊονιοι]. (Γ΄. Θμθιοσα ἢ 23:5.---ὐαμαί}}. ΟἹ. 4".--28. Οὐ. 
23...--.Ο΄λ4. ΜΊραμ). ΟἿ. 23"..---5Παηη 7} Ποτὲ ΟΪΥ 85. ἃ Ῥεγβοῃδὶ 
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ΠᾶΓΏ6, Ὀυϊ 85 ἃ ρἰδοθ- ϑιὰα [υ. 1ο"- " 08. 15." 7.-  1:ελα ἢ]. ΟἹ. 
433..--Ζεολαγία}] ἃ. ὙΕΙΥ ΠΟΠΙΠΠΟἢ Ὡδιηδ, Ἐβρδοῖα!ν ἴῃ τἴὰ6 ντίϊ- 

ἴῃϑ οἵ [Ὡς ΟΒτοπηίοϊοσ.---26. 27. Τὴ ϑοης οΓ Μεγανὶ: Μαὶὶ απᾶ 
Μερ)νὴ σΗ ΔῈ ἐλι6 δοης οἵ ̓υεείαμ. Τῆς βοῆς οἵ Μεγαγὲ: οὐ ̓υὐτεία 
Βαρῖὲ (Ὁ) απ 5ποῆανι απὰ Ζασοων απὰ “1 ν8]. ὙΒῈ τυτίτοσ ἰπϑογιοά 
ϑιηοης [6 5005 οἱ Μοεγαγὶ 85 ἢς ουπμὰ (πϑῖ ἴῃ 23: δ: [Π6 [Δ ]γ 

οἱ ᾿σεείαν,, ψὸ μά ἴἤγεε οσ ἔουγ ϑοῆ8. Τηΐβ ᾿υσείακ ττ88 ποῖ ἃ 
800 οὗ Μεγατὶ Ρυΐ [με Πμεδά οὗ ἃ διαί οἰαἰ πυΐηρ ἀδϑοεηΐ ἔγοπι Ὠΐπ, 
οἰβεγιγίϑε 6 νου Βᾶνε ὑδθη δα ἀεὰ ἀΐγες!γ ἰο Μδη] δηὰ Μυβιιὶ 
νίτμουΐϊ [μα ἱπίεγνεηίηρ ἐλδ δοης οἱ. ὙΠῸ δαάϊίοη οἱ μὲς 50» αἴϊεγ 

“σεείαβ ἴῃ ν. " (ΗΠ Βεηπο, ἘΝ 3. Βεμο) σοπίγδα οι [ἢϊ5 ἔδοὶ ἀϊτεοιν 
ὈΥ τηδκίηρ ᾿υεοίακ ἃ ϑοὴ οἵ Μοεγατὶ, ψβμεγοίοσε ἰΐ ἰβ πο Βα ἴοὸ 
φοηϑίά ον ἐδ 5οης οὔ Ὀεΐογε, ογ ψὲς σον δἴϊον, ᾿είαϊ; ἃ ρ'οββ. ΚΊιοὶ 

ἄἀοεβ (Π6 ἔοσγγλεσ (ἐ.6., Βα τεϑοῖνεβ .)2 ἱπίο ὨΔ}) Ὀυΐ ἰΐ 18 ποῖ Β6 Ὁ 

Πκεῖγ τῃδὶ Μογαγὶ μδὰ δποίμεσ ϑοῃ Ὀεϑίἀε5 ΜΗ] δηὰ Μυβῆὶ (οἱ. 
6. α9) 23" Εχ, 61: Νὰ. 39. 3) ον {παἴ [86 οτἱρίπαὶ τυτίεγ πουἹὰ 
δᾶνε δὰ (με ὈοΪ 655 ἴο δά ἃ δῃοίποσ 5οῃ ἴο (πε ἔγγο 50 ννε]]} πόση. 

ΤΆε βοοοῃὰ αἰϊεγηδίϊνε, ἰ.6., ἰο τεψασγὰ δὲς δορὶ αἴϊος ᾿ζχείαϊ 85 ἃ 

Εἴοβϑ, 15 τῶοσε ᾿ἰκοὶγ δηὰ ἢδ5 ἴπ6 βυρροτί οἱ ὦ. Βεμο (ΕΝ3.) ἰῃ 

ν. ᾽ τηυδί εἰἴπογ 6 βίγιοκ ουἵ ΜΠ (Πὲ ἔο]]οννΐης σορυϊαίῖνε οΥ ἰΐ 

5. ἃ σοιτυρίίοη ἔονς Βαμὲ, ἃ σοτηπηοη ἰδία πᾶπηθ, ΨὨΐϊςΝ ἰοχὶ ἰβ βὺΡ- 
Ροτίεά Ὀγ ὦ (υἱοὲ αὐτοῦ “- 12) -- “ 22) (Ὁ. ἐ.).-ἼΤΒε οτί φίῃ οὗ 
1818. [ἀπλἷγ οἱ ὈΖΖίδῃΒ σδηποὶ ΡῈ ἀείεγιηίηθᾶ. ϑλοΐαηε ΟὐουΓΒ 
πονῇοτα αἶθα 88 8 ῬΓΟΡΕΣ πᾶμηα δηὰ ᾿1ὐγὲ ΟὨΪΥ 845 ἴμ6 ρεηε]ς οὗ 

Ἡεὗνειυ. Ζασομ οσουτβ ΟὨΪΥ οηςε ουϊδίάε οἵ (ἢ.-Ζτ.-Νε., Νυ. 

13 (Ρ).---28. 4πώῶ μὲ μαᾶ πὸ 5005] 15 τερεαίεα ἔγοπι 23} οὐ ΠΥ 
835 8 δὐτίἀρτηεπὶ οἱ ἰῃδὶ νεῦβαὲ (υ. 5.).--- 58]. Οὐδ 23".-- 

“εγαϊν»θ᾽ ε1] 4150 ἴῃ6 παπιὲ οἵ ἴθ ψε]}- Κῆοννη ἔαπγ ἰῃ ϑουϊποσῃ 

Τυάδμ, ο΄. 2", δηὰ οἵ ἴδε βοὴ οἱ Κίηρ 7 εβοϊακίπι [6. 365,--30. 
ΑΕΓ σοργίης 23" (-- ν. 395) [86 τυτῖϊος σοπηπυοα πὴ [86 Εγϑὶ 
εἴδυδε οἵ 23" (- ν.9»).--91.. Νὼὸ αἰ βίου ΠΥ ποεά θὲ [ουπά ἰη (δε 
ἴδει [μαἱ ἐπννεπίγ-ουΣ μεδὰβ οὗ ἔδηλ}} 165 ἀγα ποῖ φίνε ἰῃ (μῖ5 [15ῖ. 
ΤὨς φἰοβδαίογ θαϑεα {18 βἰδίθιηθηΐ Ὡροη ταὶ τγὰ5 ἄοης ἴῃ ἴῃ 
οΆ86 οἵ {πε ῥγίεβίβ (νν." 5.) ἀπὰ ἀϊά ποῖ ἰγσουθ]ε Εἰπηϑεὶξ ἴο τ Κα ἢ Ϊ5 

οϑίδϊοσιιε σοστεβροῃὰ ἰο ἴΠ6 σις πυμθεγ. 

20. ὈΝ2ΥΦ1] ο΄. 4319 τεχί. ἢ.--21. Βη. οὔῦἱῖβ ὙΠΛΩΓῚ 5)" τὴ ὦ 
δυΐϊ οοταρατγε ἴδε βίγ]ς ἴῃ νν. 39. 3.-- -428, ΔΕ δηὰ γγξβ. ἀγε ἀεΐεοϊΐνε. Αἀὰ 
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δἴϊες 5ν ΦΝ Ἰγλ2π, ΚΙ, Βη. Ἐδυϊετ οομησηεηίδίοσβ δα θὰ ΟΣ 
γῶπ Ταῖμεῖ, Βε.-ῶά. ῬΟΨ] 80 Κι., δυῖ Οτ. νον, ὦ Σαμήρ, Ἐ δανεΐν, 
δηὰ 50 ὅ.-26. 27. ΤΏς ῥτγεβεηῖ Ηδῦγεν ἰοχὶ οὗ ἴμεϑε νεγβεβ σδπποῖ 
ῬοεϑΙ ΡΥ δε ἰδς οτἰ χίπδὶ, βίπος ν. Ὁ [8 861 {-οοῃίγϑαϊοίουυ (υ. 5.) δῃὰ 
ἴδς οορυϊδίνε 1, Ἰαοκίηρ Ὀεΐοσε "32, ταυβῖ Ὅς ἱπϑεσίεά (Βῃ.) δὰ υ3 

ςτερὲ π᾿ Ῥοββίθ!ν ἔγοτῃ ν. 3". Ἐγρν, ἐουπα ΟΗἸΥ Βετε, 18 ῬΡγΟΘΟΪΥ δὴ 
εἴτοῦ ἔοσ γπῖῃ, 80 ΚΙ., ο΄. αἰδϑοὸ ΒΡΒ., ὅταν, ΗΡΝ. Ρ. 291. 03 οὗ 

ν. Γ᾽ ΤΩΔΥ͂ Βαυε τεϑὰ ν)} οὐαί }]}γ (νυ. 5.). Αςοογάϊηρν ἴΒς οτίρἧπαὶ ἱεχὶ 
τεδὰ “Ὁ “Ὁ ὈΠΙΡῪ 22 ὙΉΙὉ ΥΥΊΟ 2 ΕΥ̓ΡῚΡ Ὁ} ῬΦῸΝ ὉΠῸ ΥὙΟ 23. (Οἱ 
δἰϊεταρίβ ἴο Βηὰ ἢετε ἴῃ οτὶ ἴη8] οὗ 235 δ', οἵ. 23..5.) 

ΧΧΥ. Τῇθ οουζβοβ οὗ [80 δίηροξβ.--- μὲ βίηρεγβ ἔοστηδὶ ἃ 
ἀἰϑιεϊηςι πὰ ἱπιρογίδηϊ οἾ455 ἴὴ ἰῃ6 ΤεΩρ]ε ννοσβῃΐρ ἤδη ἴμῈ ΟΒγου- 
ἰοϊογ ψτοίθ. ὙΠ εὶγ βροςῖδὶ ἀυε8 δηὰ ργίν!]ερεβ νεσα [ἢ ταβυὶὶ οὗ 
Βἰβίογίοδὶ ἀθνεϊοργαθηΐ ι5ὶ 85 ἰῃ ἴῃς οᾶ56 οἵ [με 1,δνϊῖε8 ὑργορεῦ δῃὰ 
{μὲ Αδγοῃίϊεβ, θυΐ (μ6 Οβγοπίςϊες μεϊϊενεὰ (μαὶ (Π δ ϑγϑίθμι οὗ μἷβ 
οὐ {ἰΐπη6 οτἱρὶ παιεὰ τ Πᾶν. Ῥγορδθὶυ ἰμγοε αἰδιίηςί οἶα5565, 

186 50ῃ5 οὗ Αβᾶρῇ, Ηεγδῃ, δπὰ [εἀυΐζῃυῃ (-- ΕἸΒΔ}) τεβρεςοίίνεϊυ, 
ὙΕΙΕ ΔΙΓΟΔΟῪ ῥγοπηίποηὶ ἰπ ἴμε {πε οὗ ἴμ8 Ομγοηΐοϊεσ. Ασςοσγά- 

πῃ ἴο [88 σμαρίεσ ἴμῈῪ ψετε αἰνίἀο ἱπίο ὑνεηϊγ-ΟυΓ οουΓθο5 
ΠοΥτεβροηϊηρ ἴο {μο86 οὗ {π6 ῥγίεβδίβ (24, 5.) δῃὰ ῥγοῦρδοὶν ͵50 
οἵ 16 1ονϊῖεβ οτἱρίμα!γ (23. “). Ἀουθι]ε58 [86 (ΟὨγοηίοϊεσ 

τΒουφῆϊ [Πᾶΐ σοττεϑροηαΐης σουγβε5 οἵ βοὴ οὗ [8686 Ἥγάθγβ βεγνοὰ 
δἱ {πε 58πι6 {ἶπιθ, [μ6 1,δντ65 ἴο ρσερᾶζε ἴπε βδσγίβςοἊβ, [με ῥτίεβίϑ 

ἴο πδκε [Π6 οετίηρ, τι ΐ]Ὲ [ῃ6 5 πρεῦβ ϑἰοοά ὈῪ δηὰ βδῃρ ῥγαίϑεβϑ 
ἰο Ὑδῦνεμ (23᾽9 “). Ὑῇδ ΟὨΒγοηίοϊεγβ ογάδγ, 1μονϊ65 (ς. 23), 

Ρταβίβ (ο. 24), δῃηὰ βίῃ ψεγβ (Ὁ. 25), ννᾶ5 ποῖ ὑῃ]}κεὶγ ᾿ἰηἢυεποεὰ ὈῪ 
1815 βϑεχύεηοα οἵ ἀυϊίε8. Υε σδῃποῖ θὲ οεγίδίῃ ἔγοτα [15 σμδρίοῦ 
τδδὲ {ποτὲ στεσγὲ ὑνεηΐϊγ-ἔουῦ σουγϑα8 οἵ 5 ὩρῈΓΘ Ἔνεη ἰῃ ἴπ6 (Ὠγοη- 
Ἰο]οτ᾿ 5 {ἴπ|6, βίῃςβ [886 ὨΌΌΡΕΙ ΠΊΔΥῪ 5᾽ΠΊΡΙΥ τεργαβεηΐ δὴ ἰάθαὶ οἵ 
186 ντίϊεσ. ΤῈ Ρδου ιν οὐ ἰΒς ἰΔϑὲ πἷπα Ὡᾶπλεβ (υ. ὦ.) ταί με Ὺ 
ΒΌΡΡοτγίβ [88 Ἰα((εῦ ροβϑι 1. 

ΤᾺΪ5 σβδρίεσ 18 σεγίδι Ὡ]Υ 8 ὉΠ} δηὰ ἔγοτα ἴῃς ΟὨγοηΐςϊετ. Ἐδοθηῖν 
Ῥτοροββὰ δῆδίγβεβ ὕδνε Ἵγεδίοα τηοσε αἰ βθηου τἶε8 [μδη ΠΟῪ δαᾶνε 6χ- 
Ρἰδίηοά. ΑΞδρἢ ἴ5 [8 ΟὨ]Υ οπς οὗ ἴ8π6 ἴἄγεα ἔδυ .}165 οὗ βίπρετβ τηθηςοπδᾶ 
ἴῃ νυν." δ, θυΐ ἴξ ἀοε8 ποὶ 10]ον,, 85. Κἰ ἴεἰ [πίη 8, (μδὶ [μϊ8 σμβαρίεγ ἴῃ 

118 οτίρίηδιὶ ἔοστῃ ΟὨΪΥ ἀεδὶς ἢ ΑΞαρ ΐε5β. Τῆς ῥγεβεηςα οὗ ησνὺ ἴῃ 
ν. "ΤΕΔΠΥ Ῥσονεϑ (μδῖ 4}} [ἔγοε ἐδ π1}}165 τετε δηυπιεγαίςα ἴῃ (ῃς ἔο] νης 
ΨΕΙΞΕΒ, βίηςς [8:6 ὨΔΙΊΕ--- ἸΏ} 688 ξ 15 ἃ 51035 τεϑ0 {ἰπρ ἔγομι ἃ αἰ οαταΡὮΥ 
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(8ο Βη. δπὰ ΚΙ. οὔ δποίδμεγ ραρε)---πγυϑὶ Βαανα Ὀδδη ἰηβογίεα ἴο ο8]] αἰΐεπ- 
το ἰο {86 δάἀναπίαρε ἴῃς Αβαρῃϊίεβ τεοεϊνεά ἴῃ μανίηρ {πε δγϑὶ ἰοί [4]}} 

ἴο ἴΒεπὶ (ς΄. ψ μαῖ 7 οβερῆυβ 8405 οὗ {πε ἢγϑβί οὗ ἴπε ἐνεπῖγ-ἑουγ σουγϑεβ 

οὗ ρτίεβίβ, γώα, 1.: πολλὴ δὲ κἄν τούτῳ διαφορά). ΤὨε ατιϊδοίδ] 

ἙΒδγβοίεσ οὗ ἴμε ἰαϑὲ ηἷπε πᾶπιεβ8 οὗ νυ. 4 (υ. 1.) ἱπαϊοδῖεβ ποϊμίησ 
οοποεγηΐηρ μεῖς ϑουγοθ. ὙΒΕΥ γα 88 ἀἰῆουϊε ἴο υπάεγβίδπα ἔγοπι ἃ 
εἰοββαίογ 85 ἔγοπι {8ε Ὁβγοηίοϊεγ, δηὰ ἴπὸ πυροῦ ὑπεηϊγ-ἴουγ ροϊηίβ ἴο 
ἴδε Ἰαϊίεγ. 11 οδηποῖ ὃε 5δονγῃ (πὶ ἴπ6 ΟΒγοηΐο εσ νγὰβ ἠοῖ ἰηίετγεβίεα 

ἴῃ 188 πυσαρεσ ἱϊπουῖ ἀοίπρ νίοϊεπος ἰο 18ε ἰεχί. 

1-8. ΤΟ βίῃροιβ δοοοζγάϊῃρ ἴο {8 ὶσ απ ]1685.---1. Παυϊά απὰ 
ἐλι6 ολιϊοῖς οΓ 4:6 δεγυὶμρ μ05Ὲ} 1.6., τ[Ὰ6 ἙςΠΙεἴβ οἵ (ες 1,ονῖθ5 (οἱ, 1.5.9) 

ΨῈΟ ΨΜΈΓΕ ἴῃ δοίΐνε βογνυῖςε---ἤοβθα Ὀεΐψεεη (6 ἀρ85 οἵ (δ τίγ δηὰ 
Β[(γ γεατγβ (υ. 1.).---Αδαρᾷ, τρια, ἀπὰ 7εδιμμη (- Εἰμαμ) νετα 

ἀεβοςηαςα ἔτοπι αεγϑθοτλ (τεαὰ Οεγβθοη), Καμδίῃ, ἀπά Μεγασγὶ 

τεβρεοίίνεϊυ δοςογαάϊπρ ἴο 615-23 (2.41) (Ὧ}8 Γερτεβθηςίηρ ἴμ6 [χες 

οἰϊεῖ [αγ]165 οὗ (ῃς 1ονίϊεβ (οὐ. 1511: }} 165] α. 2 (Ἐ, ς!3 20" (- 

35) -ῦγμο ὁμοιά ῥγοῤ"ε5})] ὍὙμῈ ΟὨγοηίοϊεσ ρῖνεβ ἴο {μὲ 

βεγνίοβ οὗ βϑοὴρ ἴῃε βᾶπηβ αἰεί 85 ἴο (ἢς βεγνίςε οἵ Ἔχμογίαδίίοῃ, 
1.6.) Ἀ6 ΤΠ Κ5 {Π6 βίῃρεγβ ἢ (ἢ 6 Ῥτορμείβ οἵ βγϑεὶ, (ἢ ρ]αοίπρ, 

16 ἀῦονε ἴΒ6 ογαϊμασυ βεγνίης [υϊεβ. ΕἸβενθοσε 6 (815 

186 πὶ 5667 5, ἃ ἴθγγα ἴο ΠΙΠῚ ΒΥ ΠΟΠΥ που 5 ΜΥἱ ἢ φγοῤῥείς (σ΄. ν. " ἀπά 
ταΐεγθηςεβ ἴδογα οἰϊε) δηά ἰῃ 2 (ῃ. 20" δ: ἢ6 πγ8 65 ἃ 5ίῃρεγ δοῖυ- 

4}}ν ἄρσυτε ἰῃ ἃ ργορμειίς οδρδοίϊγ. Α οἷοβε σοηπβοίίοῃ, μούνενεγ, 
δἰνναγϑ δχίβιεα Ὀεΐννθθη (Π6 τηυϑῖςαὶ Γπηςοιίοη δηὰ {π6 ῥγορμεῖὶς 
οὔῆςοε (ο΄, τ 5. το" “- 19 5.).- Ἰδὲ Ἰ γος, τὐὐ} ἱμΐδ5 ἀπά τὴ}; σγηιδαὶ5} 

(ϑδεε Βη. Αγοΐ!. ῬΡ. 272 7.» α15ο τί. Μυβίς ἰη 58. δπὰ Ἐβὲ., ζ'. τ5.). 
--Απα {6 περιδον οΥ {Ππο8]. ὙΤΠ6 ΠυΠΊΡοΓ ἰ5 ποῖ (με ὁπε τεσογάθα 

ἷῃ ν.  θαΐ τείεγβ ἴο [Π6 πυτηθοΥ5 ἰῃ [Π6 βυσσοοάϊη νεγϑθϑ, ἰ.6., ἰοὺ 

5008 οἱ ΑΞΔΡἢ (ΔΙ Πουρῇ {πῸ ΠΩ ΕΓ ἰ8 ποῖ ἜΧΡΓΕΒΒΙΥ βίδίεα ἰῃ ν. "), 
βὶχ 850η8 οὗ Ϊεἀυϊμυη (ν. 5), πὰ ἐουτγίεεθῃ 50η5 οἱ Ηδηδη (ν. "). 

ΤΕ ἰοΐα] μυπῖρεσ οὗ (Ππ656 ἰορεῖμοσ ἢ {πεῖν Ὀγείσεῃ ἰ5 ρίνεη ἰπῃ 
ν. τ (Δῃ εχϑοΐ ρᾶγα]]εὶ 'β ἐουπά ἰῃ ΕΖ. 21" -- Νέα. 71» Ψ ΏΘΓΕ 4150 

ΒΟΙῺ6 [δηλ] 65 ἀγα πηθηςοηεα ἰπ (ῃ6 βυςοοθαϊηῃρ νοσβα5 δἰ μουρῃ 
{Πεῖγ ὨΌΓΩΡΕΙ 5. οπ 64, ἴῃς ἰοἰδ] ϑδυπὶ Ῥεΐηρ ρίνεη δἱ (με επά, 
ΕἘΖΙ. 2" -- Να. 74.) Ηδξεηςα νυ. "-1 σδῃηοῖ ΡῈ σοηβίἀογοα δὴ ἰῃβοῖ- 

τίοπ οα ἴμε στουηα (μαΐ ν. 1" ἀδπηδη 8 (ῃδὶ ἃ πυσηθεσ 5μουϊά (ο]]ονν 

ΜΉ οι ἰβ ποῖ ἔουπα ὑπι|}] ν. τ (Βη., Κὶ.).---. ΤῊηΐβ ᾿ἰδὶ οἵ (ῃ6 5οὸῃ8 

οἵ Αβδρἢ ἰβ8 οἰ μεγννῖϑα ὑπκηονῃ, Ζαςομγ, 4150 ν. 19, θεΐῃρς [6 ΟὨΪΥ 
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ΟΠ6 τηδῃἰϊοπϑά εἰϑεννθεγε ἃ8 ἃ 50ὴ οὗ Αϑδρὴ (Νε. 125 οἵ. 4150 Ζίολγὲ 
τ (ὨᾺ. 915 - Νέα. 1{||7 στα ὉἼ2] δῃουϊὰ θὲ στεδὰ ἔογ ν"12}). Οἱ 

186 πδηιδ οἵ. 4" δηὰ 24".---,5056}}}} αἴ530 ν. ", θεβϑί 65 [με ἔγθβαυθηιγ 
τηθηἰἰοηθα βοὴ οὗ [δοοῦ, ἰ5 (86 πᾶτηθ οἵ ἃ πιδὴ οἱ ἴββδοβδῦ Νὺυ. 

137, οἵ ὁῃ6 ἜῈΟ ἰοοϊκ βίσδηψε ψῖνεβ ΕΖγ. το", οἵ ἃ ργίεδί Νὅ. 12... 

-Νειμαπία }}] 4150 ν. "3, 5 ἰουῃ ἃ ΟὨ]Υ οὔσας εἰβενῃεγε 85 ἃ 1ενϊζα 
πϑπηα 2 (ἢ. 17" 1.--Α ταν εἰα]. (Γ΄. }εϑατ᾽ εἰδῇ ν."" 1.-- Τῆς. 50ῃ8 
οὗ Αβᾶρὰ ψεῦα ὑπάεγ [πε συίϊάδηςος οἵ {μεν ἔδί μοῦ δηὰ δα ἰπ ἴυγα 
Ρτορβεβίθα δὲ (με αϊγεοιΐοῃ οἵ (με Κίηρ.--Ξ. ΟἾΪΥ ἄνα 5οῃβ οἵ 

7εἀυτμυπῃ ἃγὰ ρίνεη δἰ μου σὴ μα ἰβ σαί ἴο ἢανα μδὰ οἷχ. δλύμε ἐ 
ΟΥ̓́Θ) οὗ ν.15» τηυβί θὲ [86 πηϑδίηνσ πᾶπ|6, βίπος ἰξ 5. ποῖ ουῃά 
ἴῃ νν. 3.4 ἃ5 ἅτ 8}1 [ῃ6 οἴδεῖβ δηυμηογδαίθα ἰῃ νυν. ".", ἤεῆσα 1ΐ 

βῃουὰ Ῥὲ ἰπβογίθα δέϊεσ 7εελαέακ (Ἰυ5 ().---ΟἹὨ [Βεϑ8 ϑἱχ βοῃβ 
οἵ ]εάυϊμδυη ον Μαμμαίαλ 1ῖβ ταθητοπθὰ ἴῃ δποῖμοσ ρὶαςα, οἵ. 

15:5. ".ὄ χό6͵ Βυΐ ἴΒδγὰ ἢς 8 ποῖ ο4]]6εἀ ἃ βοὴ οἵ Τεδυίϊμυη. Οπἡ {πῈ 
ΠΆΓΩ οἵ. 9"..--ΟΑεὐαϊα}}] αἴ5ο ν. ", ποῖ εἰβεννῃεσε (6 ἤδη οἵ ἃ [ονϊΐς, 

Ῥυΐ τ[Πὲ ᾶταε οἵ ἃ ρτίεϑί ΕΖυ. το", δη ἃ οἰ βογυνῖβαε ποῖ ἰηγοααυθηί.--- 

1:»7}] 80 τεδὰ σῖτ ν. λ. ἰηϑοδά οὗ Ζερὲ { (υ. ἐ.).---α ὁελια  ἑα}}] α͵30 
γ.", Βεβί 65 (86 με] -Κηονσα ρτορμοὶ 1ςαἑαῖ, 15 ἃ 1, ον ἶσα] Πᾶπη6 
465 ἘΖΓ. 8:», ἃ σταπάξϑοῃ οὗ Ζεγυάθεὶ 35), ἃ οἰϊεῖ οἵ ἴΠ6 50}5 οἵ 
Εἰαπιὶ ΕΖ. 81, ἃ Βεη͵απιπἰϊα Να. 11.---πϑλίνιε Ὲ] 4150 ν. .", 
εἰενεῃ {{π|68 εἰβενῃογε ἰῃ [μ6 τὶ ἰηρβ οὗ ἰμ6 ΟΒγοηΐοοῦ 85 ἃ [.6- 

νἱ εἰς! πάτα, δηὰ οἰμβεγίϑα ἔσεχυεηί.--- Παςμαδίαϊ] 4150 ν. ., 5 

ἃ πᾶπι6 ἔουηά οΟὨΪγ ἰπ (ἢ.-ΕΖτε.-Να. (τς {{π265 ἴῃ 411), τη ϑίν οὗ 
Ιενίϊεβ5.---4. Α Μαμαηπέαΐρ ρΡρεδῖβ 88 ἂἃῃ Αβξδρῃίϊίε ἰῃ 9!" "-- Νᾳ. 
111} Νέα. 1153 128. 8 2 (ἢ, 2ο". 2ρ, ἍΝ (ἢς Ροββίθ]ε Ἔἐχοθρίίοη οἵ 

2 (Β. 20" ἃ 800 οἵ ΑϑΔρἢ ἴ5 ποῖ ἱπίοπάβά, βίποα ἴπ6 μᾶπηδ 8 υϑϑὰ 
οἵ ἃ ἰδίεσ ἱπάϊνἀυδὶ. ὙΤΏδ μᾶπὶς ἀρρεδᾶγβθ δέϊθεῃ {ἰπη68 ἴῃ (Ὦ.-- 
ΕΖι.-Νε., δῃὰ εἰβενπεσε ΟἿΪΥῪ ἃ Κ. 24'.--- Βμξξία!] α150 ν. 1" 7. 
-ἰ ὕ κε 1} ἴῃ ν. 9 ̓ΑΖατεῖ. ὙΠῈ ἔογπηοσ ἰβ ἃ ἐγεχιθηὶ 1 ν σαὶ 
Ὡδπη16 δηὰ (ἢ ἰαἰἴε  ἀρρεᾶγβ 88 (ῃ6 πᾶ) οἱ ρτίεϑίβ ἰῃ Να. 11}3 125 
(υ. 1.).-ἩἰὉδλωδα᾽ 6]. 80 τεδὰ ἢ (ὦ δηὰ ν. "9 ἰπβίεδὰ οἱ 5)ιεδνμ᾽ εἶ 

(Κ|.). Αἰβϑο (μὲ πᾶπιβ οἵ ἃ ϑοῃὴ οἵ σδβμοια 23," 2439. 9 )δό" ἢ. 

--Οσ νοι] ν.  7εγειηοίῃ, 15 ἐουμα ἰουγίεεη {{π|65 ἰῃ (Ἡ.--ΕΖγ.-- 
Νε., θυΐ ποῖ εἰδενεγε.-- - Παηπαπία ] αἰ50 νυ. "», 5 ἃ ἔγεαιθηΐ Πᾶπα, 

Ῥυϊ ποῖ εἰβεύβοσε 1,ον]ἰςΔ].---Παμαμ] αἰϑοὸ ν. 5, νὰ8 {πΠ6 πᾶπλα 

οὗ ἃ «δίεξ τηυβίοϊδῃ ἴῃ δε {ἰὰ οὗ Νεβδγϊδῃ Να. 1259, δῃηα ἴ5 



2η8 1 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΘ 

ποῖ ἱηίτεσυεηί.--- ΕἸ αἰ α}}}] α150 ν."" {.--Αἰἀάα! 1] αἰϑο ν." 7.- 

Ἀονιαρηἐ 6267} 4150 ν." 7.--απ οσδεξαςκα] α150 ν." 1.--- ΝΜ. «]]οἱ}ιὶ] 
4150 ν." {.-- πιΙοϊ ιν] αἰ5ο ν." {.-- Μαμαπ᾽ ο,}}} α͵80 ν. "9 {.--ψι [85 
Ἰοης Ῥεεῶ τεοορῃη θεὰ ἴῃδὲ [6 ἰαϑί εἰσῃΐ οὔ πἰπε σψογάβ, δ που ἢ 
ἰηἰεπάἀοα Βετε ἴοσ Ῥγορεσ ὩδπΊ65, ἃσὲ δἰπηοϑὶ ἱπιροβϑὶ θα ἃ8 (86 
ΠΑΠΊ65 οὗ τοδὶ ἱπάϊνί 8415. ΜΝΊΝ ΟΪῪ 51. ῃϊ σμδηραβ ἴῃ ἰμ νοοσδὶ- 
βαίίοῃ δηά ἰῃ ἴμε βεραγαίίοῃ οἵ ([ῃ6 σοῃηβοῃδηΐϑ, [Π6Ὺ ἔοστῃ ἃ Ῥγδυδγ, 

ΜΠΙΟΩ πη δὲ ἰγαηϑἰαίθα ἃ5 [0]]0 078: 

Βε φγαοίομς μρίο τς, Οὐ; Υαΐ, δὲ ργαοίομς ᾿ρΐο πῖς, 
Τῆοι αγὲ τὴν Οοἷ ὠδἤορε ] τιαρηΐν αὐ ἐχαϊ. 

ΟἹ Ἐν δεῖ} (οὐ Τοι αγί νῖν π61}) υυλεονε ἐπ ἰγομδἷε, 1 5αγ. 

Ης- εφίνεϊμ (ον Οἷνε) απ αδμεπάσηος οἵ υἱδίομδ. 

(γ. ὁ). ΜῈ νβδὶ νγγχαβϑ ροβϑί ον δὴ δησίεῃϊς ὑγᾶγεγ 5ββουϊὰ ἰῃυ5 
Ὀὲ τεβοϊνεὰ ἰπίο ργορεῖ πᾶιββ σδηποὶ Ὀὲ ἀείεγτιαϊπεὰ. Τῆς ἀἰβῇ- 

ουἱν ἰβ ποῖ τεπιονεὰ ὈΥ δϑϑιρηιίηρ ἃ ἰο ἃ ἰδίεσ βαπὰ. 866 Ἐπ. 
1»νδ. ἃ. μεῦν. 5,γ. Ῥ. ό8ο; Υε. Ῥγοὶ. Ρ. 2τὸο; ΕΞ. ΟΤύυς. 
Ρ. 143; Κῦρειϊε, Τεριῤεϊδἄπρεγ, Ρ᾽. ττό 7.---.ὅ. Ἡριαη, {πε εἶπ᾽ ς 
5667]. Οδάὰ ἰ8 ςδ]1ε “αν ἀ᾽5 βεογ᾽ (215), Αϑδρῇ βἰγωρὶν “(δα 
566 (2 (Β. 29")) ἀηὰ ]εἀυϊπυῃ “δὲ Κίηρ᾽5 βθεγ᾽ (2 (Β. 35), οὕ 

1 ὦ ἴμεγε 15 οοστεςὶ Αβαρὶ, Ηεπιδη, δπὰ Τεἀυϊμυῃ ποτὲ ἴῃς Κη 5 
8668 (οἱ προφῆται τοῦ βασιλέως); 966 ἔυχίμοῦ οα νυ. ".--Ἴη ἐδ6 
«σογάς οΓ Οσ4] τΑΔῪ τλδϑῃ εἰϊμεῖ ἐπ αὐνίης αΠάαῖγο (ς΄. 265), ογ΄ ὃγ 
4μ6 σοημμαπάς οἵ Υ αὐειυεῖς (υΓ. 4 ΟἸ. 29:5).---Τὸ 3 τ δἷδ Ἐ πον 
Οοά ρανε, εἰς.]. Τὸ {ἴ πὸ ἐπα βογβ πουϊὰ βίαπα δἰοῃθ βεσε ἴῃ 
{πε βεῆϑε οἵ δίσιο ἐξ6 κογπ (Βε., Βα., Β)Β.). Βείίεν ἵφῃοσε {86 
Μαβϑογείίς ροϊπεϊπρ (ἀμ ϑπαοῖν ἀπάεγ Κ}) πὰ οοππθοῖ τ ἱ ἢ ἴῃ 

[ο]ονίης (υ. 1.). ΕἸβενβεσε [86 ῬὮγαϑθα πηεδῃβ ἴο Βείρῃίεη [μα 
ῬΟΥ͂ΤΕΓ οὗ ΔΩΥ οπς (ζ΄. τ 5. 2.9 5. 89:5 921 1418: 1.4. 417. Οοά 

εχδϊιεὰ {8ε ροόνγεσ οὗ Ηδπηδη ΌΥ γίνίπρ Εἷτὰ δὴν Ομ] άτοη (Κα., 
Ζοε., Οε., Βη., Κὶ.).--θ. 41} ἐδι656] ταᾶὺ τεῖοσ ἴο 811 ( ϑοῃ8 οὗ 
Αβδρὶ, ]εὐυίΐδυῃ, δηά Ηδετλδη (Καε., Ζοε., Οε.), θυϊ θδιίεσγ ΟὨΪΥ ἴο 
[με ἔουγίεεῃ 50η8 οὗ Ηεπιδη (Β6.). Νοῖ οὐἱὺ [πε ϑἰησυϊαν ἐδεὶγ 

ψαἰμὸν Ὀυὶ αἰϑο [88 5ἰγλ]]αγ βιδίθπηθηῖβ δἴΐεσ ἴῃ6 βοὴβ οἵ ΑΞαρἢ 
(ν. 3) διὰ οἵ 7]εἀυϊμυη (ν. 5) βυρροτί (8 σοποϊυβίοη.---Ἴη Ὠἷ5 

οδαγδοίεσίϑιϊὶς ἐδϑῃίοῃ (6 ΟὨγοηΐοϊοῦ σανεσβαβ ἴμ6 ογάεσ οἱ [86 
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ἰπβίγυσηθηῖβ ἰῃ τερεδίίης (Π6 πὶ ἔγοπι ν. ".---ἴ. ὙῊδ ἰοϊδὶ ἡυταθοῦ 

δηάϑ [15 παίυγαὶ ρίδοα μεσ δἴζεγ ἴπ6 εηυτηεγαίίοη οἵ ἴῃς Πεδάϑ οἵ 
Βουβ65 (ς΄. ν. "). ΜΈ ἐδοῖ οὗ [86 ἀρονε ὑθηίγ-ουῦ νΕγα 8550- 

οἰαϊεά εἴδανε οἱ ἐδιεῖν ὑγείζγεη, ἴ.6., ταθτηθογβ οὗ {π6 βίῃηρεγβ᾽ ρυϊ]]ά, 

80 παῖ (μ6 (οἵα! ἡυηρε ὰ5 ἵνγοὸ δυπάτοα δηὰ εἰρδίγ-εἰραὶ 
(4 χ 12). ὙΠ εθὲ στεσγὰ ἴμ6 δοσοιηρ) 58:64 τηυβίοϊδη5, οκήγμδ οη65 

(83.2.32), ψῆο σψεγὲ ἀϊβιίη συ ϑηοα ἔγοπι ἴῃ6 τηδϑβ οἵ [86 βἰῆρεγβ, 
ἐκ Ξτολοίαγς (ὈΥὩΘΠ), 85 8 βδονγῃ ὈΥ ν.". γεβιμηδ! (δε ἰαΐ- 
ἴεν ἅτε ἱποϊυάεά ἀπλοὴρ {πε 4,0οο 5'ῆροῦβ ΠΟ ΈΓῈ δϑϑιρηθά 50 π}6 
ψοΥΚ ἰῃ ονεγβθείης [μ6 Ὀυϊ]άϊηρ οἵ [με ΤετρΙε (ο΄. 23. 5). 

1. κου δ]. ὙΒε υδυδ] τεπάεγίηρ ἐδ6 οαῤίαϊη5 οἵ [6 κοεῖς (ΕΝ ., 
ΚΙ. δέ αἰ.) ΤΑ Ὅς υπάετδίοοί 858 τεΐεστίπα εἰϊ μεν ἰο ἴῃς σοπητιδηάετβ οὗ (μ6 
ΔΙΤΩΥ͂ ΟΥ̓ 88 ΞΥΠΟΠΥΤΊΟΌΒ ΜΓ ῥτίμοςβ οἱ 15ϑγϑεὶ οοῃβιἀεγεὰ 88 ἴῃς Βοβὶ οἵ 
Υ̓ΔΆΝ ΕΒ (ο΄. ΕΧ. 1.2.7: 4). ΚοΙ] ῥτείεσγεα ἴῃς Ἰδῖῖες δπὰ ἰὰεπιϊβεὰ {πε8ς 
Ῥγΐηοεβ τ ἴμοϑςε τηεπιϊοηδὰ ἴῃ 233 245 (30 α'9ο Ζοε., Οε., Βη..). Βυῖ 

ἴδεγε ἰβ πο σεδϑοὴ ΜῊΥ Ὀανίὰ ββουϊὰ Ὀε δ55ϑίεα εἰἴποῦ ὉΥ 186 σοτὰ- 
ταδηάεσβ οὗ [Π6 ΔΙΤΩΥ͂ οὐ ὉΥ ἴῃ ῥγίῃοςβ οἵ Ι5βγδεὶ. Βεω Ὀανίὰ αἰνίἀ δὰ 
ἴδε ῥγίεβίβ ἢς νγὰ8 δ85ἰΞιοὰ ὈΥ ἴδε ἔνο Ἰεδαϊηρ ῥὑτίεβίβ, Ζαάοὶς δηὰ Αμίπιε- 
Ἰες ἢ (1245), 80 ΟΥ̓ ΔΠΔΙΟΩῪ δῈ βδουϊὰ Ὅς δϑβϑίϑιεὰ ὈΥ ἴῃς ὑγίῃςεϑ οὗ ἴῃς 

Σανίϊε5 Βεγε. Ῥσγενίουβιυ ᾿ανίὰ οοτητηδηδεὰ ἐδδ ῥγίμοες οἵ ἐδε Σσνΐες 
(ἢ "1 ) ἴο δρροΐπε βίηροτβ ἔγοπι (δεῖς Ὀγείμγοη (15:5). ΑἸΒουρῃ 
ΜῺΣ ΥἽΦ 8 ποὶ υϑεὰ οὗ ἰῃς 1,ενϊε8 εἰβενμεγε, 85 Κ αὶ] ροΐηϊεὰ ουϊ, 

18ς ῬὮγΑΘ6 ΠΊΔΥῪ τεῖεσ ἴο [μετὰ ἰπ (Πῖ8 οα96, βϑίπος ΜῺΣ ἰ8 υϑεὰ οἵ [δε 
1ενίϊεβ ἰῃ Να. 45: 33. 80. 85. 89. ὦ 3Μ. Ὁ Τῃ 4]} οὗ ἴμεϑεὲ ῥρϑββαρεβ ΜῺΣ 
͵8 υϑεὰ ἱπ ςοηπεςίοη τι (ἢς δκὲ δὶ δίς ἴῃς 1,νῖϊεβ ες αυδ]- 
ἰβεὰ ἔος βεσνίος ἱπ ἴμε ἱεηὶ οὗ τηβείΐηρ. [ῃ Νὰ. 435. 8. 1 [6 Ρῆγδϑε 
τεδὰβ Ἵ ὉΓΝ2 ΣῚΡ ΜΩΥΣ ΟΒΌΔΙΥ τεηδετοά “βεγνίος ἴογ [ῃς ποῖ 
π ἰδς ἰεπὲ οὗ τηεεϊϊηρ,᾽ δηὰ ἴῃ ΝῸ. 855 ΠΣ} ΜΩΥῸ “ ἔγοτῃ (Βς βεγνίος 
οὗ ἴδε νοσὶς.᾽" [Ιη [δὲ ἰδτίογ οδϑε, (πε βεῆβε 5 σδευίδί ην “ δείϊϊνε βεῦν- 

ἴος." Νον ἰξ ἰ5 ἴο δ6 ποίεά τπδὲ ἱπ οὔγ ρδββᾶρε (μιΐβ8 β88π|εὲ ΓῚ2}" 
[οἰ ϊοννβ κϑχῦ. 1 τ» ποτε ἱπιοηάοά ἴο ἀεβογίρς ἰῃς βεγνῖος τεηδεσοὰ 
ὈῪ ἴδε 5βἰηρετβ, ἱξ βου] δανε δρρεδγεά ἴῃ οοπηεοϊΐοῃ σὴ 118 αὐ] γίηρσ 
εἶδυβε "22 Ὁ" Μ)2) 5, [πιηιοάϊδιεῖγ ξο]ονίης ΝΩΣΠ ΥἼΦν ΠΡ. ἰ8 τηοβῖ 
ὨΔΙΌΓΔΙΙΥ ἰάθη 88 ἃ φεηΐϊῖνε τροαϊγίηρ ΝΏΧΔ ἴῃ [ἢ 8816 86,86 85 ἴῃ 
Νυ. 85, δηὰ ἰ5 Ὀεϊίεῦ τεπάογοὰ ἐΐδ οὐέδύς 97 ἐμε ϑεγυΐηρ ποοί.---ον 9) 
ΡΥ 705] οὐ οο-οτάϊπαίς ζεηϊεῖνεβ ἀδρεπάϊησ ὑροῦ ἴμ6 βδπης πο- 
ιδη τέρεης, ο΄. Οε5. ὃ τ18α.---Ὅν 325} Οτ. Ὁ π}).. (ὦ ἀποφθεγγομένους. 

ΜῊ) ἴῃ νυ. " (- ἑδνουγβ Οτ., δπὰ 90 Βε., Κα., Ζοε., Ος., δέ αἱ.--ὐϑὸν ὈἼρΟΌ 

Ὁ] 'Φκ ἰπ δρροβίἴου πῖτα Ὀσροο, ο΄. Οεβ. ὃ 1315.-ϑὔἦ2. πον ΡΝ] 50 
Βδεσ, Οἷμ., ΚΊ,; αἷϑο πυτίεῖεπ πο Ρν, ο΄. ν. ν9 πῦκρ,.-τϑι νἼΣ] τ. 1 
ὙΠ; ὦ Βεῖε Σουρει “- ΤΣ τῷ ΥὝΣΊ “πα ἼΣ), Βεῆςος τεδὰ ν}), 80 Κί. 
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Κορι., ΒΗ.---. ὑκνχ} ν. "9 Ὀκγν, ὦ Βετε ᾿Αζαραηλ. Εἰτμεν βρεϊ πη 
ΤΑΔῪ Ὅς οτίρί πα], Ὀυΐ βίποα Ὁ Ὺ} 88. δ οοϊασποη [μεν εἰς] πᾶτης ταΐρμὶ 
ΕΆΘΙΪΥ ἰακε τῃς ρἷδοςε οὗ ἴῃς 1688 υϑιδὶ ὑμρ, ἴῃς ἰαίϊος δ δὲ 
Ρτγεζειτεὰ πὴ ὦ, δἰ βουσῇ ἴδ Ὑτῖϊεσ τᾶν Βαανα υϑοὰ ὈΟΙᾺ ἔογσωϑβ, 8ες 
οῃ 2 (Ὁ. 46).--ὉΝ 5} ν. Ὁ ὑκϑεῦ, (ὦ Σουβαηλ, ο΄. 23,5.---τιον"] ὦ 
Ἵερεμὼθ, ν. Β τιον, ὦ ᾿Ερειμώθ.---πριμλῦν} ν. Ψ πρθν, -- Καυ. (ΖΑ. 
1886, Ρ. 260) ἀερατιεὰ ἴτοπιὶ Εττ. δῃὰ οἴμειβ ἴῃ ἴῃς τοηαϊιίουβ οὗ ἴμ6 
ἰδϑὲ Ὠΐῃθ πϑιη68 (υ. 5.) ΌῪ τεδαϊηρ βϑεοομὰ ρείϑοῃ ἰπϑίεδα οἵ ἔἄγβὶ, τε- 
Ῥοϊπείπρ ἴδε ἴεχὶ 85 ἔο ον : 2.0 Ἢ ΠῸΘΝ, ΠΥ πον ἀκ 3 Π δῷ 5 

"Ὃν πύ πρρ. Ευτγίβεγηιοσε, μ6 μοὶ ἐμαὶ 16 ἴῃς Μαβϑογεῖϊίς ροίηϊ- 
ἵπρ Ὀς δοςερίοα ἔογ "τ 2, εἴς., ξ νγᾶϑ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴο βυρροϑε ἴδμαῖ ἰῃς ροσ- 
εἴοῦ οὗ ἴδε νεῦβε ἔγοτχν Ἰγῦ) οὔ γὰ8 ἰδίζθη ἔγοτῃ δἃ οοηϊεχὶ ἀϊβεγεηὶ 
ἔτοπι ἴμδὲ οὗ ἴῃς ἄτβὶ ἄνε ψογάβ. Οε. τἰθεὶν ροϊηϊεὰ οὐἱ ἴπδὶ (ἢ 15 
εμδῆσε ἔγομι ἢγβί ἴο ϑεοοηα ρεύβοῃ ἴῃ [ἄγεθ νεγὴβ 15 υεσυ ἀουδίία!. Ης 
τεηδεγεὰ {πε ἰαϑὲ ἔνο ᾿ἴηεβ, 1οἢ ῥγείϑε πᾶ ἐγμεῦε ΗΠ “706, ἐπε προ 

ϑἰεεμα γεάς Ἰοῖ ὥδεγαις υἱοῖς Οεείομίε οὐ ἐνε ηρίῶοκ τἰποπα υεγιυεῖξκε ἑοῖς 

εν ξαὺ γεϊολεἑος Οεσίομε. ΤΆς ἰοχὶ οὐ Καυ., [ο]οννεὰ σϑοεημαν Ὁ Βη. 
δηὰ ΚΙ., δηὰ ἴῃς τεπάεγίης οὗ Οὐ. γε δἰϊκς ἀἰβῆςουϊε, βίος ἪΡ χῖνεβ βοοῦ 
86ῆ86 88 {πε οὐ]εςῖ οὗ (Ὡς τὸ ργεςεάϊης νετῦ8. Ἐτοῖῃ 8. 344 ψὲ βῃουϊὰ 
εχρεοὶ “Οσοάᾶ ᾽ 88 ἴῃς οδ͵]εςϊ. ϑυςῇ ἰ8 ἴῃε ςδ8ς, ᾿ξ ἴῃς τεἰδίϊνε 18 ἀπάογ- 

βἰοοά Βεΐογε ᾿γῦ, (ΤΈΣ ομηϊβϑίοη οὗ [Ὡς τεϊδίϊνε ἰβ ποὲ ἀπκπονη ἴῃ 
ῬΟΘΙΓΥ δηὰ ͵5 οοτησηοη ἴῃ [πὸ ΟΒγοηΐο ετ᾽ 5 τ ηρβ, 566 1. τ20.) Ηδῆςα 

1: 15 πο ΠΟΥ ΠΘΟΌββΆΓΥ ἴο σμδηρε ἴῃς ροϊῃιίηρβ οὗ ἴῃς νεγ5 ποῦ ἴο ϑυρροβε 
αἀἰβογεηὶ οοπίεχίβ.Ό Ασοογαϊπρὶν ἴμε δτϑὲ ρατί οὗ ἴμ6 νεῦϑβε ἰβ Ῥεῖϊζετ 
τεηδετεὰ 86 ργασίομς ὠπίο τσ, Οὐ αν, δὲ ργαοίοι5 το δ. Τῆοα 
αγί μι} Οοᾶ, ιυποηε 1 ν»ιαρηευ σπᾶ χα. Τὰ νβδὶ [0]}ονβ, ἰπβίεδα οὗ 
πῦρ 2Φ᾽ Ἢ» τεδὰ πιρρϑ᾽ νῦν. ὙὍΒα νεγὺ οὗ ἴῃς αϑὲ Ἰΐπ6 τηδὺ 8͵3ο ὃς 
τεηάεγεὰ 85 δῇ ἱτηρεγδαῖϊνε, {πὸ 57 δὲ [ῃς Ὀεσίπηΐϊης οὗ [86 νεγβε. [π 
[δὲ οδϑὲ τεϑὰ ἼΙΠ ἰηϑίεδὰ οὗ τη, ὍὙὨο {01} ἰαχὶ 18 85 ἔο ον: 

Δ Π ΒΟ ὩΣ 
ΘΟ Γῶ πγκ ὑκ 

ΡΟ προ ΤΣ 
ΝῪΠΟ ΟΠ) ΩΥΊ 

Δ πορ Ἐ 3 Ἐ Κ᾽ σομρ. Ὁ Ἔ ἢ Ὁ 2 Δ Ψ' ἴῃ 27". 9} τῆ Ὀς 
αἶβο οοπποοῖθὰ τίς ἰῃς ἠουτίμ Ἰΐπς πν τὴν τπὺ5 Ὀαϊδηςίηρ ἴμ6 βεοοπηὰ, 
δηὰ ἴδε 65 ἃ Ρὶ. ἰηξ, 05. ἔγοπι πῦὸ (Ξξ νῦ9), 6:8. ὃ 755, δηὰ [ῃς 
οουρίεὶ τεπάοτεὰ Τάσμ αγί τῦ7 κεὶῤ τὐλδη ἐπ Ἰνομδίο, ΕΠ ἔηρ 
αδωπδαμεγ υἱδίορ5.---δ. Τηβιεδα οὗ Ἢ 1 τοδὰ Ὁ ἢ ΚΙ.--α. 521] 

ἴον Γ"22.--8. ΠΓΌΡὉ] 8 ΔΡραγεη {86 οβίγ. θείοτς ἃ βεηίεηςς (Βε., Κα., 
εἰ αἷ., (΄. ΒΏΒ. πρχ ἀ).---ὐοῦγ {] δὴ Αγατιδὶς νρογά. 

9-31. ΤὮς βίηρογβ δοοοσγάϊηρ ἰὸ ἐδοὶσγ οουζθ68.--- ΤῊΣ ογάοσ οἱ 
ϑ:1ςοαβϑίοῃ τῦᾶ5 ἀείογηηϊηθα 85 ἔο ον : (Π6 50η5 οἱ ΑΒΔΡἢ τεοεϊνοά 
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ΠΟΌΓΒΕΒ ΠΩ οΓά 1, 3, 5, 7; 86 50η5 οὗ Τοαἀυϊμυη 2, 4, 8, το, 12, 

14; ἴπ6 80ῃ5 οἱ Ηεπιδη ὅ, 9, 11, 13, 15-24. Ετοπὶ (815 Βεγίμεδιι 

͵υάρεά ἐπᾶὶ ἵνο 1155 οἵ βενεὴ ψεγε θγϑὶ διταηρθά, ἴῃς οἣδ ἱποὶυά- 
ἰῃρς (6 50ηὴ5 οὗ ΑΞδρἢ (ν. 3) δῃά ἴῃς βϑεοοηά, {πἰγά, ἀπά ἑουτίῃ 
οὗ [δε 5οῃ5 οἱ Ηεδγηδῃ (ν. 4), ἀῃὰ (ῃ6Ὲ οἰδεσ (ῃ6 ϑἷὶχ βοῃϑ οἵ ]εάυ- 

180η (ν. 3) δά (ἢ ἔγϑί οἱ [με βοηβ οἵ Ηδγιδῃ (ν. 4); ἴμθὴ ἔσγοπι 

εδοὶ 115ὲ Ἰοῖβ γεγο ἀγανσῃ δἰἰοσηδίεϊυ. ΤῊ ἰαβὲ ἴθ 508 οἱ Ηοε- 

ΤΊΔῺ ΠΠΔΠῪ ἄγεν ἴογ [6 Ταπιδίηΐηρ ροβί Π0Π5 15--24. ϑίποα ἴτε 
βεραταίες υπ|5 οουἱὰ ποῖ δᾶνε Ὀδὲπ υϑεά, Κεὶ] ρῥγοροβθὰ {μαὶ 
811 πχιϑὲ ἢανε θθεη ρ]αςοὰ ἴῃ ομς ὑπι. Βιυΐ (8 ἄοεβ ποὶ 6ὃχ- 
Ρἰδίπ ψὮῪ [μὲ 80η8 οὗ Αβδρὴ σεοεϊνεα σουγβεβ ἢ οὐ ΠυπθεΓ5 
δά οἱ Τεάυϊπυη στ ἐνεη. 1 ὕνο βυςἢ [15ὶ5 ψεγε ἰοστηθὰ (Β6.), 
{πεν οουἹὰ δανε Ῥεεὴ Τοτηροββὰ οἱ ἱνγεῖνε πᾶπιε8 εδοΐ ἃ5 Ὑ6}] 
88 56 θῇ, ϑ5ἴποθ ἴΐ ἰβ ΠῸ τῆογε αἰβῆου: ἴἰο 5686 ἣν 411 186 1δϑὶ 
ΡΪαοεβ βῃοιὰ ἤᾶνε [4116π ἰοὸ [6 Ηδτηδηΐίεβ, (μδη ἴο δεϊϊενε [Παὶ 

18ς Ἰοὶ νου] [4}1 ἴο (6 ἔουγ 50η58 οἱ Αβαρὶι θεΐογε ἰακίπρ οπς οὗ 
186 ἴἢγεθ 8οῃ8 οἵ Ηδγηδῃ ἱποϊυάδεά ἰῃ [με ἢγϑὶ ϑετίεβ. ΝῸ ἀουθί 

ψὰ πᾶνε ΠΒογα ποῖ ἃ τεοοσὰ οἵ δῃ δοίιιδὶ] ἰοῖ θυϊΐ ἃ 5 ΠῚρΡ]6 σθᾶστϑηρα- 

τηθηΐ οἱ [ῃ6 ὨΔΠΊ6Θ ἰῃ γν. “ὁ ΌῪ [ῃ6 ΟὨτοπίοϊογ Ἠϊπιβεὶῖ. ΗΒ 
Β0βεπηα ἰβ ἀρρᾶγεηὶ. Ης Ὀεζδῃ ἢ ἃ 5οὴ οἱ Αϑδρῇ δηά ἴδβεῃ 

δἰιοτηδίθα ἢ [Π6 5οη5 οἱ 7εἀυζαυμῃ, ἰαἰκίησς [6 50η5 οἵ βοίἢ 
[ἀγᾺ}]}165 ἰῃ (Π6 ογάεσ σίνεῃ ἰῃ νυν." “", ψ ἢ της βίησίε ἐχοθρίίοῃ [μᾶΐ 
Ζασομν ἀπϑὰ .)056}} (ν. ") ψεγε ἰσαηϑροβεά. Εογ [δε βἰχίῃ ρἷδςθ, μ8 

βῖρρϑα {πμ6 [δπλν οἱ Τεἀυτῃυπ δηὰ ἴοοκ (με ἢγβίὶ βοὴ οἱ Ηδγηδῃ 
ἰηϑιεδ. Αἰΐεγ ἐχμδυϑβίίηρ (Πς ἰδὲ οἱ βαρ β 50η5, ἢε ἴοοϊ ᾧὕρ 

δοβα οἱ Ηεμπιδη ἰῃ {μεῖς βίοεδά, ἴῃ [ἢ 58 Ππ|6 Ἥγάεγ 85 ν. “, δ [Ἔγηδίϊηρσ 

1856 Μὰ (Π6 τεγηδίηἰηρ 50η5 οὗ εἀυϊυη. ὙΝΊΩ (ἢ ἔουχίοοηιἢ 
σοῦΓδ6 6 Πδα 4150 εχῃδιβίεά [ἢε [15ὲ οἵ [δά μυη 5 50η5, ἴὸ ῖοἢ 6 
πδῖυγα! γ δα ἀδὰ [με πεχί βυςοδεάϊηρ πᾶπιὲ ἔγομῃ ἢἰΐ5 ᾿ἰϑὶ οἱ Ἡβιιδῃ 5 

8008. ΤῊΒ ἰαϑὲ πἷπα ΠᾶΠη68 οἱ ΗδπΊΔη 5 50}8 Γειηδ Π64 Δα ἴΠ 6568 
δε ἀϊνίάἀ6α ἰπίο ἔνγο στοιρϑβ, ρυϊίηρ [μ6 δγϑὶ ἄνε ἰῃ οπὲε 115ῖ, δῃὰ 

(δε ἰαϑί ἔουσ ἰῃ δῃοίμεσ. ὙΠ {πεβὲ 1155 [Π6 πᾶπηὲ5 ἃγα ἀφίῃ 

14 Κεη ἴῃ {Π6 ϑᾶτηε ογάεσ 85 ἰὴ ν. ὁ. Ὑ8Ὲ ἡ ΠΟΪ6 διγδηροιηθηὶ 8 
ταδη [Ἐϑ!]ν ἀττβοῖα!, ΝῸ ᾿γεαὶς ἴῃ [Π6 βεβεπηα ᾿υϑι1ῆε5 (ῃ6 σοη- 

οἰυβίοῃ {μᾶῖ 8 ρατί οἱ [5 ᾿ἰδὶ νὰβ δά ἀεὰ ]αΐεγ, 85 Κιι[6] βυρ- 
Ροβεβ. Τὴ ἀϊνίβίοη ἱπίο ἱνγεπίγ-ἔουῦ σουγβε8 οἵ ἔσεῖνα θϑ ἢ 
σου οογίδίη!ν θὲ παίυγαὶ ἔγοπι ἴμ6 Οβγομῃίοϊεσ. 
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9. ὦ δὰ άς υἱῶν αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ Ὀεΐοτε ἡοκῦ. ὙΠὲ πυταθεῦ 

288 (ν. 7) δηὰ ἰῃς δηδίοργ οἵ τΒε ζο]ονίης νεγβεβ ἀεπιδηὰ (μαῖ ὉΓΝῪ 7.2 
ἽΦΡ Ὀὴ) Ὁ 5βου]ὰ ὃὉε δἀὐάἀεά αἴίεγ ηονῦ (Οε., Βη., Κὶ.). ὙὝΒετε βδεηβ ἴο 
Ῥε βϑοπῖδ οοηξυβίοη 4190 ἴῃ (Ὡς ἰαϑὲ ρᾶτί οἵ [με νεγβε.---δν"} Αοςογαάΐης 
ἴο Βη., {μι8 5 ἃ ἀἰτορταΡΩΥ ἔγοτι ἡονῦ. ΚΙ. βιγίϊκοβ ἰξ οαἱ 88 ἃ φἷοββ. 

(ὦ «ετίδίμ!ν τεϑὰ ἰϊ.--- ΟἹ νἼ5 (ν..), ποκφη (ν.1.), ὈΚ» (ν. 8), ὑμῶν 
(ν.39), τιον (ν. 5), πρϑῦκ (νυ. 5), σ΄. νν. 4 τεχίυα] ποίςβ. 

ΧΧΥῚ. Το ψαίθ- Κοοροῖβ δηὰ οἴδεσ 1ουϊεϊοαὶ ΟΠοΘΓΕ.--- 
ΟΒδρίεσ 26 σοῃοϊυάεβ (6 δοοουῃί οὗ Πᾶν] 8 ογρδηϊβαϊίοη οὗ [8 
1μενἰϊεβ. Τὰς ρεπεαϊορίοαὶ σοπποοίίοῃϑ οὗ {π6 ψαίε- Κθαρεῖβ ἀγὲ ἀ6- 
βου 64 ἴῃ νν.ἕ"-.., δηα {Πεἰγ Δρροϊῃιπηδηίβ ἰῃ νν. 15.-.:»,. 1 {Π6 ἔοσγμοσ 

αἰνίβίοῃ ἃτε ἱπνεηίγ-ους μεδάβ οὗ μουδβε5 αἰβιγ υϊοα διηοηρς ἴπγεθ 
[δτα ]ε58. ΤῈ Δρροϊῃ:πιθη5 (νυν. 13-19) γεσα αἰβι δυϊοὰ το {πε ἔδηι- 
᾿ἴε5 δοοογάϊΐης ἴο [86 Ροϊῃί8 οἵ [με σοπίρΆ85, 50 ἰΐ ὈδΟδΠλῈ ΠΘΟ ΘΒΑΣΥ 
το αἰνίάε ομς οὗ [8658 ἔδυ] εβ ἰῃ ογάθσ ἴο τηδλῖκα ἔουγ αἰν᾽βἰοη9--- 

Ζεοβδσγίδη, (ῃς ἔγβί-Ῥοσῃ οἵ Μεββοελδα (ΘΒε]επιΐ8}), τοοεϊνίηρ 8 

βρδοΐδὶ σοπγηγϑϑίοη (ν. "). ὙΤΒῈ δάμπιϊηϊϑίσαΐϊουβ οὗ ἴῃς ἰγοδϑυγίεβ 
(νν. ".-2.) [ο]ονν [μ6 ραίθ- Κϑαροῦβ παίΐυγα!γ. δ᾽ πλ}]αγ]ν (6 ΚΘΕΡΟΙΒ 

οἵ ἴδε ἰτϑαϑυγίθβ ἕο] ]ονν ἴΠ6 δοοουπί οὗ [86 ψαίε-Κϑαρεῖβ ἰῃ οἱ" δ, 
Ψ ΒΕΓῈ [86 Ι͂ΌΓΠΊΕΙ ἅ.Ὲ 450 οἰδβϑοά 88 ραίθ- Κβερεῖβ (9:5). Ὑμὰ 

Πμαρίοσ οἰοβαβ ΨΠἢ δὴ δοοουῃί οὗ (μῈ ον! ῖςδὶ οβῆσεγβ ἴοσ (μ6 

ουϊναγά Ὀυβίῃμεβ5 οἵ [5γϑὲὶ (νν. "9.3. 

1-.1. Το ρεοποδίοσίοβ οὐ ἴδε ραίθ- Κθϑροσβ.---1. Οὗ “16 
Κογαϊμ!95]. Κοτιδὰ νγᾶ5 1ἴπ6 πᾶπὶε οἵ δὴ Εἀογἶίε (6. 365. "- 1.5), 

οἵ ἃ 50», ἴ.6., ἃ ἀεβοεπάδηϊ, οἱ Ηθθσοῃ (22), δηά οἵ [πε μοδά οἵ ἃ 

1μενίϊε ἔαπλν (Εχ. 65. "Νὰ. τό: 4.), ὙΠῈ ρεποδίοσυ οἱ Ηδγηδῃ, 

ἰῃ6 βἰπρεσ, ἰ5 ἰγδοϑά τῃγουρῃ Κογδῃ ἰο Καβδίῃ (61: α. ὡς α.)}): 186 
“8008 Οὗ ΚΟΙΔΒ᾽ ἅγε πηδητοπμαά ἰῃ (Π {{Π|65 οὗ ἃ ὨυτοΓ οὗ Ρ581125 

(42, 44, 45, 46, 41, 48, 49, 84, 85, 81, 88); δηά “πε 5οῃ8 οὗ [86 
Κογδίτεβ᾽" ἀρρεᾶγ 85 βίῃ εγβ ἷπ 2 (ἢ. 20", Ηετγε Μεςπείσηιαςι, ἃ 

ταοῖθοΓ οὗ [με Τουτί ἢ σεμεγαίίοῃ αἴΐεσ Κοσγδὰ ((, 9"), ἰ5 (μ6 μεδά οἵ 
8 [Ἄγ] οἱ γαΐε- Κεαρεγβ. Βεηζίηρογ (Χορ. ᾿. 74) ἄγρια ἔγοτῃ {Π656 

ἀαία [μὲ (ῃ6 ἰτἷρε οὗ Κογδᾷ τοβὲ ἔγομι ἃ βοῃ-1 ον σα], ἄνθη που- 

15γδθ 15} οσὶ σὶη, ἴο θεοοπια ψαῖε- Κθαρεῖβ δη ἃ Ἰαίεγ βίηφεγβ, Ὀαΐ 

ἰάοπεϊγ οἵ πᾶτε 5 Βασαν βυβηςοίεηϊ βυρροτί ἔοτ [18 σοππεδοίίοῃ οὗ 

[Ἀγ }}165 τ πῖ ἢ τλαῪ μάνα δοαυϊγοά {μ6 βᾶπια πᾶπλς αἷς ἱπηά6- 

Ῥεμάεηιγ. ὍΤὨε ΟΒτγοπίοϊεγ οεγίδίηγ Καθ [ῃ6 Κογδῃ 65 85 βίῃηρ- 
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6Γ5 (2 (ΙΒ. 20"}) 85 ψῈ}] 85 ραίθ- Κθερεῖβ. Ασοοσαϊης ἰὸ 615 5. ὧν 6.) 
186 βίῃρεσβ οἵ ἴδε {8 π}}γῪ οἱ Ηδπιδη οἰαἰπιεὰ 1,εν το] ἀεβοεηΐ 
1γουῃ Κογδὴ δηἃ Κεμδίῃ, θυΐϊ οἴ μασ Ῥγαηςμαβ οἵ [5 ᾿ἰης οἱ ἀε- 

βοδηΐ πγυβὲ μάνα ὈθΘη ΕἸ Ρ] ογθα ἰῃ οἴ μεσ βεγνίοα, ἀπ 50 ἃ ἔδιλν οἵ 
ξϑϊε- ΘΈΡΕΙ ΠΥ δᾶνα ἰγασεὰ {πεὶγ ἀεβοεηΐ ἔγομι 1,ονὶ [του 
Κογε, Αρίδβαρῃ, Κοσαῃβ. Ὅπὲ φεῆεσγαὶ εβοτὶ οἵ [με αἴθ οἶ85568 οἵ 
ὙερΙα βεγνδηΐβ ἴο βῆον Γονεῖςα] ἀεϑοθηὶ (ο΄, ΕΖτ. 292) ἀου {685 
τεβυϊεα οὔτ πλε5 ἴῃ σοη Ηϊοἰΐπρ οἰαίπι5, δηα αἱ δὴν ταῖε [με οἱ εϑὶ 
Ῥδίγϊασο ἢ οἵ [με ἰ(τἶρε νου ΠἰΚεὶγ θῈ ἀρργοργίαϊεα ὃγ ν]άεὶν ἀἰετς 
επΐ 140}}}165. Ηξκηςε ἴΠεϑ6 ρεηθδί ορίοδὶ σοπηθοιΙοη5 ἃτα οὗ [{{π|6 οὐ ὯῸ 
νά] ἴογ ἀοἰεγηϊηίηρ [Π6 ἔστε βιδηαΐηρ δηὰ τε δι οηβῃΐρ οἵ ἴδε ἰδία 

[δια }165.---ὐΠοομοϊονα ]. ΟἿ. 9".--Κογε]. (Οὐ. ρ...---ΕΟὉΟδίαςα}}Ὲ} 
(. ἐ.).--2. 8. Ζεολιαγία}] οἵ 86 50η8 οὗ Μεββεϊεσηϊδῃ, 15 τγθῃ- 
τἰοποά δρϑίῃ ἰῃ ν. ", Δῃ 4 ὁσουγϑ 8150 ἰῃ 9", οὔ. 4150 245.---ὐ εὐΐ'α᾽ εἰ] ἰ5 
8150 [μὲ πᾶπιὲ οἵ ἃ Ζεδυϊυηϊίε 75: 15. 11. (φ. ν.), δἀῃά οἵ οπε οἵ Παν 8 

ΒΕΓΟΘΒ 119, οἱ. 1251: (19) ἡ͵---Ζοδασία ] ἃ ἰτεαεηΐ ἤᾶτηα Ὀὰϊ ΟὨ]Υ ἰῃ 
186 ττϊεηρβ οἵ [86 ΟΒτοηίοϊεγ.-- οὐ αὐκηϑ εἰ [1.---ἰ ΕἸα»] Ὀεβίἀεβ (Β8 
πᾶπηα οὗ ἔμ σου ΠΥ οδϑὶ οἵ Αβϑυ., ἃ ἱγεαιεηὶ ροβί- Ἔχ! ἶς πᾶπηα, 

Βαϊ οπἱγ ἴῃ (Β.-Ἔζι.-Νε., οἱ. 8"..---αὐτμομαπαη}} ἃ ἰτεχυδηΐ Πδπη6, 
Ἔβρθοΐδ!]ν τῖτ ἴῃ6 ΟὨτοηΐο]ογ.---- ΕἸ οποὶ ἐπαξ} α150 ἴμ6 πᾶπιθ οἵ ἃ το- 

τυγηΐηρ εχί!ε ΕΖγ. 8: {.--4. δ. ΤῊΣ ΟΒτοηίοϊεγ ἰἀεητἰδεα Ὁδεά-ἐἄονε 
στ (ἃς Οἰκεῖϊα ὈῪ [με βᾶπηῈ ἤδπιῈ (13'" "" "-2 5. 619 ..), 85 5 ἱπηαϊ- 

οδἰεά Ὀγ ἴδε οδυϑε 20γ Οοά δἰοεοοἀ κἴνηι (Βη.). Οδεά-δάομι ἰ5 
Κπονπι εἰβενῃεγα 848 ἃ ρϑίε- ΚΟΟρΡῈσ (1 51" " 163), ἀῃὰ ὈΥ ἃ ἰδίεσ 
εἰοθδαίοσ ἰβ οἰδδϑεὰ 8ἃ8 ἃ βϑίῃρει (15"} τό 4. ν.). [Ιῃ ἴῃς ρῥγεβεηΐ 

ςοπίεχὲ ΟΡεά-οἄοτῃ πλᾶγ ΡῈ ἰδίκθη 45 Ὀεϊοηρίηρ, ἰΒτουρῃ Κογδῇ, ἴὸ 

186 ἔα γ οὗ Κεβαΐῃ, βίποε [6 Μεγαγῖϊεβ ἄγὲ ποῖ [δ κθὴ ἊΡ ὑπ] 
ν. 15, δηὰ ν. 19 Ἰἰπ)}15 [86 ραΐθ- Κθαρεσβ ἴο {8686 ἴννο ἔδυ εβ (Βε., 
Κε., Ζοε., ΟἽε.). ϑίμεςβ με 15 αἷϑο Ἵδ]]βὰ ἃ βοὴ οἵ Τεἀυίμυῃ (165) 

ΚΙτεὶ ρΙδοθβ Εἷπὶ 'π [Π6 ἴδιαν οἱ Μεγατὶ, δυΐ {μδΐ ρἤγαϑε 8 ὑσγοῦ- 
ΔΌΪΥ ἃ ρίοβϑβ (υ. ἐγ ἰο00).---ἸΝ Ια οὗ {8656 εἰρῃς βοηβ οἱ ΟΡεά-ἄοσαᾳ 

ἃΓ6 οἴβασνγῖβε Κηόνῃ ἰὸ 058. ὙΠῸ πᾶπιεβ δλμορμα,αῖ, 7εμοξαδαά, 
]ο᾿αβ, δπὰ Νείμαρ" εἰ ὀσσὺῦ ΕΓ ἔγεαυθηι ἴῃ (Ὠ.-Ἔζτι.-Να. 85 
186 ΠΑΙΏ65 οὗ ῥτγίεϑβίβ δηἀ 1,ενί[ε5 δῃἃ ἃγῈ ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ 1658 ΘΟΠΊΓΊΟΩ 6Ἶ56- 

ψΒετα. ᾿Αηιρη οὶ ἰβ 4150 δῃ δᾶϑί- ζογάδηϊς πᾶτηθ 2 5. 9". " 17", ἃ 
Ῥδηϊΐϊς Νὰ. 13:3 (Ρ), ἀπὰ {πε πδιηβ οἵ αν 45 ἰδίμεγ-ἰη-ἰὰνν τ (Ἡ. 

4517. αςζαῦ ΟἿΪΥ οσου5 εἰβενῇεγε ἃ5 [Π6 ἔδί ΠεΓ οἵ οπς οἱ αν 8 
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ΒΕΓΟΘΒ 11", ΨὮΪΠ6 1ςσσοδαῦ 18 ΟὨΪῪ ἔουπά 85 [πὸ πᾶπιο οἵ {Π6 βοὴ οὗ 

7Ά.ο δπά τῃ6 {ρὲ θϑδγίης μἷβ πᾶτπηθ. ὙῈΘ πᾶπια Ῥετωϊοίμαξ ἰ5 
οἰαγνγῖβα πρκπόνῃ.---Ἶ. Τῆς σοης οΓ ϑπερια αι: μι {, απὰ 
Κερλα' εἰ {, απ ᾿Οὐοά, ανπὯῈ Εἰκαδαά, ἀν ὍῈ ̓ ς ὑνείδγο πη ρν 
»ιϑη οἵ ναῖον (Ἰἴϊ. σοπς οἵ οἰγεπρίμ) ΕΗ, ἀπά δεριασβέαϊ 7]. ὙὝΒΕβα 

δἷχ τῇβῃ ἃγα οἵ βεσυνῖβα ὑπκπονσα. ὙΒῈ πᾶπηα ὐεά ἰβ ἑουπὰ ΟὨΪΥ 
ἴῃ Ἐπ. 4:7: 1... 1. δῃηᾷ ἴῃ (Ἐ., δῃὰ Εἰξαδαά ἰ5 ἴμε πᾶπ)ε οἵ ἃ (ὐδάϊίε ἴῃ 
121. ΕἸ: ἰδ ποῖ δῃ ὑποομπηπμηοη πδῖηθ. ἍΊῈ ϑορμασέαϊ ταν 
Ὀ6 ςοπιραγοὰ ἰδ 1,ον το] παι 1ς»παολίαῖ 4 (ἢ. 31: .--ψεῦβα 
9 ὈεΪοηρϑ Ἰορίοα!ν δἔξεσ ν.", δῖ ἰ{ 15 ἀου 1658 ἰῃ [15 οσί σί πὶ] ρ]δοβ. 
Τὰς ΟΒγοπίοϊογ εν ἀθηη]γ ογεηοοκοα {5 ϑἰδιετηθηξ δὰ 50 αὐάδρὰ 
ἴς Ἰαΐεσ.---10, ΗΠ ο:α}} ἀρρβᾶγβ ]50 ἰῃ νν. "1- 16 δα ἴῃ τό , ψγῆοσε Βς 
8 αἰβο δβϑοοίδιεὰ στ ᾿Οδοώ-οἄοηε ἃ5 ἃ ραῖθ- θοροῦ 7.---ϑδλύνιν] ἰ5 
186 πᾶπιδ οἵ δποίδμεγ [ον 2 (ἢ. 29:3, α͵5ο οὗ ἃ ϑἰπηθοηΐϊε 41, δηὰ 

οὗ {Π6 αίμεσ οἵ ἃ μεσὸ οἱ ανία 11. 7.--ον ἐμένα πτῦας ποὶ α βγεί- 
δογ)]. [ὦ δα ἀϑβ (ἢ βἰαίεσηεηὶ [Παἰ [Πε βγϑί- θογ μαα αἰεά, τ ΒΟ ἴ5 
ἀουθι1ε88 δὴ ἱπέεγεηος ἔγοται ἴπῸ ῥγοβθηὶ τεδαϊησ, οβϑβίθ!ν [868 
τίίοϊς [85 [8]|6ὴ ουἱ Ῥεΐίοτε βγεέδογβε (ΔἸΣΣ(Π) ΠῚ), τ ῖο ἢ 
μου] Ρετταϊξ [Π6 τεπάεσίηρ 707 [6 τοὰς ποί ἐμ βγεί-δονη.---11. 
Ἡδκὶα"] ἰδ ἃ ΜΕΥ σοπλτηοῃ Π8Π|6.---Τ δδαϊίαμ ].---Ζεολμαγία ]. 
Οπ μᾶμδ οἤ. νυ. ".--Νοῖ ομὲ οἵ {μεϑὲ ἀρρεδγβ ἃ5 ἃ βοὴ οἱ Ποσαΐ 

εἰβεύθεγε.-- -ἼῊς ἰοία! ΠΌΤΩΡΕΓ οἵἨ ραίθ- Κθαρεῖβ νγὰ8 πἰποίγ- γος 
(62 “ τ 1 13), ζ΄. 95 τόν, δίηςε ἴπ6 ΟὨγοηίοϊεσ Κπονβ οὗ ἔουγ 

1ῃουβαπὰ ραΐε- ΕΘ ρεῖβ ἰῃ Πᾶν 5 {ἰτλ6 (235), μα Ῥγορδθὶγ ἱπιεπά δα 
ἴμιεϑε πἰηείγ-γεα 85 ἴμ6 οἰϊεῖ πηθῃ. 

1. 0ΧΝ] ἴῃ οἱ" ηδ)μ, ὧβ μετεὲ Αβιά Σαφάρ. ἠθκ νγᾶβ ἃ Οειββοηΐίε 

(65 ..) Βυΐ ἡῦνῶν 85 ἀεβοθεηθα ἔγοπι Καβαῖῃ ἱπγουσὰ Κογδᾷ (ς΄. 9" 
61 1. (3 1.) Ἐχ, 615. 18. 3.) Βδποε τεδὰ εἰἴμεῦ ΠΌΝΟΝ ΟΥ̓ ΌΜΝ (Βε., Κε., 
Ζοε., Οε., Οἷπ., Βα., Βῃ.), ἴδε Ἰδίίες Ῥεΐῃψ ργείεγβ]ε.---Ὑνου ΦῸ] 90 
νν. " "; ν᾿ "6 γυοῦν; 9" που ΦΌ; ο"7- 1 ΟἿ" .---Θ. ὈΝΙ ΌὉΠ] εἰβονσθοσε 
ΟΗΪΥ ἴῃ Ώη. 1τῦ: δ, γΠεγε (᾿ς 85. 5 υϑεά. Ἡΐδτε δοβίσ. ἔου σοῆςγ. ὅο- 
ναΐμέοτις "πὸ γμίοτα; ῬΟΒΒΙΟΙΥ να ΒΒβου]α τεδὰ οὐ ψΌη.---Ἴ. Ἴψ] ὦ δἀάς 

Γὰ 

ονῖν. Φ τεδάς δ ωϊροϑϑο.- νπκ ποῖθκ]. Αἰΐος οἴμος μβ88. οἰϊδὰ ὉΥ 

Κοεηπίςοιϊ, α]5ο ὦ, ῥτεῖῆχ γ 1ο ῬοΙΒ νογὰβ (Κε., Ζοε., Οε., Κί., Βη.). 

12-19. Το ἀρροϊμίσηδη! οὗ ἴδε ραΐο-ἸΓΘΘΡοΓα.--- ΤῊς ΟὨγοη- 
ἰοϊογ ἀθβοσίρεα τμε ΤΈμρ]ε 85 ἰΐ ἰξ γεσα δἰγεδαγ ἰῃ Ἔχίϑίθσποθ. ΤῈΣ 



ΧΧΥ͂Ι. 1-19)] ΟσοΟύΚ5Ε5 ΟΕ ΤΗῈ ΟΑΤΕ-ΚΕΕΡΕΒΒ 2ὃς 

ΤΟΥ͂Δ] ρϑίδοε ννἃ5 αἰίδοῃβὰ ἴο {με βοιῃ οἱ ([ε Τεγαρ]ε ἄγεα, πεποα 

ὯῸ ΜγΔίο ΕΓΒ ἡ ΕΓ ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ μετα. ὍᾺδ ΟὨγοηίοεγ οἰεατγ δα (μ6 
Ῥοβί-εχ!!ἷὶς Τ υρ ε οἱ Ζεγαρθαθε] ἰῃ πιϊπά, (ἢ 5 μῈ νγὰ8 ἀδϑβοσι ίηρ 

ςοπαϊίομβ οἵ δἰ οσσῃ {ἰπλα οἵ ἰἀ6δ] βίης {π6π|.---12, Ευεη οἵ {1:6 
εἰ νιθ}}] 1.6., [Ὡ6 πἰπείγ-ἴἢγεα σὨϊεῖβ ΒΟ ᾶγὲ επυπχεγαίθα ἀθονα. 

--18. Τῆς τρια Πἶκε δια ργεα!] ποῖ ας τὐεῖ! {δι6 φηιαὶ ας ἐδι6 ργεαΐ 
(ΕΝ5.), βίμπος 186 Ἰιΐεγαὶ τηδαηΐηρ οἵ ἴῃ6 Ρῆγαϑε ἰ5 ἐς “κε οὐ ἐδ6 
σαὶ ἐς ἐᾷς ἥἄξε οὐἩ ἐμ:6 ργεαί. ΤῊΣ Βουϑε οἱ Ηοβδῇ νυ ῖϊ ΟὨΪῪ 
«ϊγίθεῃ οίοξ τθῃ (ν. 11) ἔαγθὰ [ῃς βᾶπηῈ 85 {ῃ6ε ἢουβε οἱ ΟΡεά- 

δάοτα ψΙ ἢ βἰχίγ-ιννο (ν. ").---14. δλεϊονιία α] ἴῃ βαπιθ 85 ΜΙ εσλεὶ- 
ενΐαΐι ν. 1.---Ζεομανία }] 5 ταδηςἰοημθὰ ἀῦονε ἰῃ ν. ".--Οομηϑοῖοῦ 

«οὐδὲ ῥγμάφροο) 18 ῬΌΔΟΥ ὯῸ τπλοσγα μδὴ πῃ εβοτγί ἰο ὄὌχρ απ 

ΨὮΥ [δὲ βυθοτγάϊηδίε Ζεομδγίδῃ βῃουὰ ἤᾶνα Ῥδθη σαηκοα δαυδὶ!ν 

ΜΙ (Β6 (γος οἰ ϊεῖ Βοιιϑε5 οἵ γαίθ- κβερεσβ (νυν. "-).--1δ. ΤὮε 
ξυαταϊηρ οἵ ἴδε βουίβογη σαῖς δηᾶ (ῃε βίογε-ουβε (ο΄. Να. 125) 
[ε}] ἰο ΟΡεά-βδάοπι ἀπά δΐ8 5βοη8 ς΄. νν. “-. Ὅῆὲ Ο(τγοηίοϊοσ ῥρσγοῦ- 

ΔΌΪΥ (πουρὶ οἵ [15 βίογθ- ουβα 85 ἰἀδπίῖςαὶ στὰ [Π6 ἰγεαϑυγυ 
Βυ άπ, μεπος ἢἷ8 δάαϊτίοη “πιὰ ΟΡεα-οἀοηλ᾽" ἰῃ 2 (Ἡ. 25", 
ἙοΡ. νιῖ ἢ 2 Κ. 145.---16. ΤῊε νυεβϑίεσῃ [46 [6] ἰο 16 ἰοὶ οἱ ᾿οβαΐ, 
ο΄. νν. "9 τ, 5ΎπΚὸ ουοἱ ἐο δημῤῥίνε (υ. 4.).-τ-τῖι {πὸ ραίε οἵ ἐπε 

ἐπμανιδεγῈ (υ. 1.).--- ι! 6 ἀδοεπάηρ πἰριυαγ], ἃ Ξἴτεεῖ νηϊςἢ Ἰεὰ 
ὉΡ ἴο {Π6 ννεβίεσῃ 5ἰ4ς οἱ ἴῃς Τεαρὶε ἔγοπι ἴμε Ὑγτοόρεοη ΝΆ] ]εν, 
186 ῥσίποῖρα] Δρργοδοὶ ἔτογταῃ [ῃ6 ἰονεσ οἰἵγ δηά ἔγοτῃ ἴῃς ἽΝ εβίεηι 
Η]]].---17. 18. Τα πυπῖρεγ οἵ ραίθ- Κοαρεῦβ βοσνίηρ δἱ οπα {{π|6 
ΜᾺ5 8ἃ5 [ΟἸ]ον8 : βἱὶχ οῃ ἴμ8 βᾶϑί, ἔουῦ οὐ ἴῃ πογίῃ, εἰρῃΐ οῃ 186 

βουτῃ---ἰ.6., ἰοὺ ἔογ ἴπ6 γαίας δηα δρραγεηῖν ἵνο δὲ βοῇ οἵ ἵνὸ 
ἄοοτβ οἵ τς 5ἴογε-οιιε- --ἃπα δἷχ οἡ ἴθ ννεϑί----ἦ.δ., ἴοὺσ δἱ ἴῃ 6 
μἰχῆνναν δηὰ ἵνο ἂἱ Ῥαγθδγ---ἃ ἰοίδὶ οἵ ὑνψεπίγ-ουγσ. Νο τεϊδίίοῃ 
Ὀεΐψεεη (85 Ὡυπαθεῦ ὑπνεηϊγ-ουγῦ δηα (Π6 ὑννεηίϊγ- Οὐ σουΓβεβ οἵ 
Ρτίεϑίϑ (247 5.) δῃά οἵ βίπρειβ (25᾽ 5.) 18 ἀρρδγοηΐ, Ποσ ἄοβϑ ἔβεγα 
56ῈΠὶ ἴο μ6 ΔηΥ σοηηροίίοῃ ΜΙ [6 ὑνεηίγ-ΟυΓ Πεδα5 οἵ 14: }1}}165 

παιηεὰ ἰῃ νυ. .", ὙὩς ΟὨγοηΐο]εγ᾿5 ργείθγεποα ἔοσ ἴῃ6 Πυπαθαῦ 

ὑνεῖνε, 4150 {πνεηϊγ-ίουῦ 85 ἃ ταῦ ρ]ε οἵ ἱνεῖνε, ἰ5 ἃ βυβηςϊοηὶ 
ἐχρδηδίίοῃ.---Ραγδαγ] ἃ Ῥεγβίδῃ ννογά πιεδηΐηρ ῤοσϑοδϑίηρ Ἰέρλ, 

ΔΘ ΔρΡΡΆΓΕΠΕΥ ἃ ΟΟΪοπηδαάβ οὐ βοπηὲ Κίπα οἱ ϑβἰτυσίαγε οα (86 
Μεβίεγῃ βἰά6 οἵ ἰῃε Τεμρίε ἀγεὰ ἰἀεπιῖςαὶ ἢ ἴμὲ Ῥαγυαγῖη (Ἀν. 
[δε ῥτγεοίῃς5) ἰῃ 2 Κ. 23": (ϑεε Ὅγ. γί. Ῥαγθαγ, Ὁ8.). 
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18. σϑὺ 00] γον ευενν ψαίς, ΔῈ ἰάϊοτα οοτηπιου ἰπ ΟἘ. δπὰ ἰδῖς Ηθν. 
(. 124).--14. νοῦ] ο΄. ν. " ἰεχί. ἢ.---Ἰλν.5}}} βμουὰ τεδὰ γπνοῖ»" 
νὴ Βε., Κε., Ζοε., Ος., Οἴη., δὲ αἰ., θὰ 18 νεγβίοπϑ ργοθϑΌΪῪ τεδὰ οὖσ 

ἰεχί. ὦ καὶ Ζαχαρία, υἱοὶ Σωάζ᾽ τῷ Μελχίᾳ οετίδί ΠΥ Βαά οἷι ἱεχῖ. 
Ἔ Ζαομανγία 5 ἸΚΕΙΥ 8 οοτγθοίΐοῃ αἰϑο. 8. Ὑ 9 Υν βυργεβίβ [δὶ 
Φ Μελχίᾳ οτἰρίπαιοά ἱπ δὴ Αταπιδὶς εἴοββ ἴο γ9»ν.---16. ᾿νονῦ) 
βδου]ὰ θ6 βίσυῃςκ ουἱ. ἨΗβδῇ αἴομα ἰβ8 ἰπ ρίδος (ς΄. ν. 19) δῃὰ σορὸν 
ΟἸΘΑΣΙΥ ἀγοβϑα ΟΥ̓ αἰ ΟρΤΑΡΥ ἔγοτα ἴμῈ ρῥτγεοδάϊης ρον, Βε., Κε., 
Ζοε., δἰ αἱ.--- τῷ 9} ΟΠΙΥ Βεγα ἃ5 ἃ ὑγορεγ πουῃ, δπὰ οποδ 88 ἃ ζοτη ΟΠ 

πουη 15. 6. δια πε έηρ (οὗ ἴγεεϑ). ὙΠῸ υϑ08] πιεδηΐηρ οασέέηρ γζογίκ ΚΙ. 
ᾳυεπίίοῃβ, βίπος [15 τγὰβ {πε πιδίη χαὶς ἰοναγὰ ἴπε εἰϊγ. Ἐ τεηάετβ 
φμα ἀμοΐ!, ἰ.6., "Ὁ (σ΄. 7. 51 Οἱ. 1 ἘΞ προ “τὰς ραίς “ΒΊΟΝ φοςίὰ ἱπίο 
186 δϑοεηάϊπρ Βίραναγ." δα: ἤδνε παστοφορίου, 50 4130 Οτίρεῃ᾽ 5 

ἰεχί. τὸ παστοφοριον 5 υϑεὰ ἰο ἰταηδὶδίς πο ἴῃ ΟἿ 2328 2812 2 (Ἡ. 
31} 768. 354 ΕΖ. 4037. 17. 4. Βεπος ὦ πχυβὲ μανε τεδὰ ποὺ οὐ γοϑῦ. Αο- 
οοτάϊης ἴο 2 Κ. 23} [Πογὲ τγὰβ ἃ σβδιηθεσ οἡ (15 5'άς οὗ ἴὰς Τεπιρῖς ἴῃ 
186 ὈΝΡ "πὰ Ἴρ (. ν. 1). Βγ ἰἴ56} ὦ μα58 πο πῖογε ννεῖψεϊ ἰμδὴ Ἐξ, 
βίῃ οἰ μοῦ ΠΊΔΥ τεργεβοηΐ 8 ἰγηβροβί του οὗ ἴννο ἰεἰίετβ οὗ {πὸ οτὶρίπαὶ, 
Ῥυϊ 186 δὕβεηςε οὗ (με πδῖὴς εἰβενδετζε, ἴπς αἰ συ: τηεδηίης 1 ἰαΚοη 858 
ῬΙορεῦ πδῆης, πὰ {πε ξδοὶ {μαὶ ἃ σβδιῦρον (π5 9) ἰβ βροκεῃ οἵ 88 ἴῃ 186 
Ὀρ (2 Κ. 23.) ἔδνουτ ἰῃς τεδάϊπῃ οὗ ὦ, πονῦ οὐ γυϑῦ. Οτ οβίσ. 
Το]Π]οννεὰ ΌῪ 3 5εε 668. ὃ 1:3οσ.---19. γι} 5] (ὍΚΒ τεαὰ Κααθ -- γῆρ, Ὀυῖ 
Ἶ. 15 Ῥργόθδθὶν ογὶ σίπαὶ, φί. ν. ". 

20-28. Αἀπιϊηϊδίγαίοσβ οὗ ἰδ ἰγθαβυσγίοβ οὗ ἴδ βαποίυσδσγ. 
- ἰΓνο οἷαϑϑεϑ οὗ ἰγεδϑυγίεβ ἀγὰ αἰ βεγοηιἰθά, ἔΠοβςε οἱ (ῃς Βουξε οἵ 

Οοά, δηὰ ἴβοβε οἵ με ἀεαϊςαἰθα (μΐηρβ (ν. 3). ὙΠ [ουΠΊῈΓ ΕΓα 

ἀπάεγ (με Βαηάβ οἱ (εγββοηῖίεβ (νν. νι. 5) δηά (ἢε ἰδίϊεσ ὑπάεγ 
Κεμδίμ ϊεβ (νν."-..).--20, Αὕ [6 1ευΐίες, ἐμεὶγ δγειμγεη, εἰς. (υ.1.) 
5. ἃ ΒΡετγβογ ριίοη ἰο ἴΠ6 [ο]]οννίηρ βεςίίοη.---Οὐοῦ ἐμιὸ ἰγεαδωγὲδς 

οΓ ἐπ βοιδε οΓ Οοα] 1.6., ἴον [με πε βουτ, νἱπε, οἱ], εἰς,, ο", 9"",- 

απά οὐεν ἐδι6 ἰγοαδηγίος ο “6 ἀφαάϊσαϊοά ἐμΐπρ5] ζ΄. ν. ". ὙὍὨδ 58π|ιὲ 
ἵνο αἰνίβίοηβ βϑεθπὶ ἴο 6 πιδάβ ἰῃ 9" “. (Βη.).---21. 22. Τε 
τοῖς 0( [1α'αάαη, {6 ἀοτοομάατής ὁ 4:6 Οενελιονδίες ἐργομρν 
1α'αἀαη]. ὙΠε βεοοπά εἰδιθε 5 ἰπ δρροβίἴοη ΜΠ Ὡ (με τί. 

Οἱ 1,δϑάδη ζ΄. 23".--ΤῊις ᾿εαᾶς ὁ ἐς [αϊδιεγο᾽ (μιομδε5) ο Γα' σἄα» 
ἐπε Οεγεμομῆο, Χοἰ εἶ ἀπά μὲς ὀγοίμγοἙ Ζοίπαη ἀπά .70᾽ εἰ τυέγέ 

ουεγ, εἰς. (Γ΄. 233. ΤῊΣ 5οης οἵ 6} εἰὲ ἰ5. ἃ ρ᾽ο55 (υ. ἐ.). "εἰ εἰ ἡ 

8 8ῃ ἱποοιτθοὶ τεδαϊηρ. «εξ ΡῈ 18 [6 βᾶπια ἱπαϊνϊ 8] τηθη- 
τἰοπμοα ἴῃ 23" 29.. ΤῺ Πδῖὴδ ͵ἰβ σογησιοη ἴῃ (Ὠ.-ζΖτγ.-Νε., θυΐ 
ποί ουμα εἰβενῃεγε.-- - ἐς ὀγείμγομἘ] τε 85 ρἰ υγαὶ (υ. ἐ.), ἰ8 
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δαάεά ἰο 5Ββον (ἢε ἱπίογίοσ ροβίτΐοῃ οἱ Ζείμαπι ἀπὰ 7οεϊ, οί. 23" 

29".--23. Κομδίἢ ταῖμοῦ (μ8π [86 ἔουγ ἴδῃ} ε5. νυ μῖο ἢ βργαὴρ 
ἔτοπὶ ἰπη, 88ου ἃ ὈῈ εχρεοίθα Βεσθ, βίῃοβ οὔἹΥῪ Απιγδγηΐίεϑ ἃγα 
τιδη οη δα 48 ονεσ (πε ἰτεδϑυγίεβ. οβϑίγν ἴ8ε οἴμεγβ ἅτε δά ἀδὰ 
θεοδυβα βρεοίαὶ οβῖςεβ οἵ (με 1ζῃδγίίεβ δῃηὰ Ηδρσοηῖαεβ [ο ον 

(νν. " “), θὰ [μογα ἰβ πὸ ἔυσίμεσ πχεηίίοη οἵ ἴῃς ὉΖΖίο {65.---24. 
μα] οταϊἰεἀ ἰῃ ἰταπμϑἰαϊΐοη. Ἐεηάεσ ψ] ν. 5, οὐ 16 Ανιγαρεΐες 

ἐνν τῦας δλμδα᾿ Ὲ (σ΄. 23.) . .. γεν οὐεν ἰδι6 ἱγεασμγίες.---2δ. 
Απά ᾿ὲς (ϑμμδαο5) δνοίμιγεη οΓ ΕἸ ξεν]. Ἡτς ὑγείδγεμ ἰα υϑοὰ 
Ὀεοαυθα 811 αἴὲ ἀδθοοπάθα ἔσοπι ὑνοὸ ὑσγοίμεγβ, δγββοσι δηὰ 

ΕἸΐεΖεσ, ϑοῃ8 οἵ Μοβεβϑ, οί. 23." 5. (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.). ΒεῃζΖίῃρεγ 

ΡΓοΐεσβ 86 τεδαϊηρ οἵ (6 δὲς ὁγοίλιεν.---- ΕἸ ' ὅ:εγ } δὰ Κεμαδία]. 
Οἵ. 23... νἀ ἐςπα 4}}} ἀπὰ [μ6 ἴἤγοα Το] οννίης ἱπάϊν 415 ἀγα 
ΟὨΪΥ Κπονσῃ ἔτοπι [15 ρᾶββᾶρθ. ΟἿ πᾶπια οἵ. 25".--ὐογαρ!]} ἰ5. ἃ 
ΠΟΙΠΠΊΟΙ ΠΔΠΊΕ.---Ζέολγἡ] 5. 415ο [88 πᾶπιὲ οἱ δὴ Αβδρῃϊίε 9" (ς,. 
Νε. 1τῖ". ὙΤὨῈ μᾶπιὶῈ οὔσυτγβ ἔψεῖνε {ἰτηθ5 ἰη ΟὨ.-ΕΖτγ.--Νε. οἱ 

οἰενεη ἱπάϊνι 1415, εἰβεν μετα ΟῪ Εχ. 65 (Ρ).--.Ἡϑῦδλοίομιοι αι]. ΑἸ50 
ν. 5 δηά ἴῃ νυ. 3 δλείοριμῃ. ΤὍΤὨε βρε!ηρ οἵ [86 πᾶπια Βυςίυδίεβ 

Ὀεΐψθοῃ [1656 ὑνγὸ οἰϑθῦνῃογε δηα 5 ἀουδα]. ὙΤνο οἵμοσ 1,εν 68, 

8 ἸΖὨατίίε 23." 2433. 3 Δη4 ἃ (εγββοηΐΐε 23, θοσα [ΠΪ8 πᾶτηβ, 4150 

8 ϑοὴ οὗ ΒεδΒοθοδπι 2 (ἢ. 119 δηὰ [Π6 Βεδά οἱ ἃ ροϑβῖ-Εχ!]ς Τα τα ΪὉ 
Ἐσι. 8:9.---26. ἡ κίε Ῥαυϊά, 16 Εἶπρ. . . καά ἀεάϊςαίφ4]. (. 
181: - 5. 81,2 (ΓΒ. 5".--27. Τὸ γεραὶν ἐδε βοιι5δε]. ΑΡΡράδγεμῖγ ἴδε 
ΟΒιγοπίοϊοσ (βουρῃὶ Πανία αἰϑθο ργονίἀβὰ ἔογ ἔυΐυγε πθβά5.---28. 
ϑδαμὶ ἐδ ϑοη οὐ Κὶδμ]. ΟΥ̓, 85 -αρ".--᾿Αὕηον ἐπ 6 σον οὕ ΝΥ]. 580}}5 
Πουϑίπ, ο΄. 1 5. 1459.5, εἰς.--οΟὐο᾽ αὖ ἐπα δομ οὐ Ζεγμία)]. ΟἹ. 25., 
ΤὨδ ΟὨΒγοηίοϊεσγ ργεβιπιεβ [μὲ Ἔν ΈΎ πα ΠΟ δα ἰογίῃ ἴΠ6 ΔΓΠῚΥ 
οἵ [86 Ι5γϑβ 168 ἰηῖο Ὀδί!]Ὲ σοηβεογαϊθά οἵ [ῃε Ὀοοίγ ἴο Ὑδῆνει. 

20. ππνΊ. Ἐεδὰ Ὁστν πὰ ὦ ἀδελφοὶ αὐτῶν, 50 1. Ὁ. ΜΊςδ., δἀπὰ 
τηοβὶ ςουπητηθηΐδίοῦβ δέεγ ᾿ΐπ).---21.22. ΤὨς ἰεχὶ ἰ5. σεγίδ ΠΥ οοττυρὲ 
ἐξ 1λεϑς νεσβαβ οοτὴς ἔγτοπι ἴῃς ΟὨτγοηίοϊογ, βίηςς Ζεύλα» δηὰ .7οεἶ ἄγε μεγα 

8008 οὗ υδέοἰέ, Ὀὰΐ ἴῃ 235 [ΠΟῪ δὲ δἷβ Ὀσοίμεοιβ. 48 δα 58 ἴἰο ἴ8ε Ἵοη- 

ξυβίοῃ δηα μίνεβ πὸ δἰὰ. Φ!-", ψ βίο ἀβυδὶν μ85 ἴμς ἔ0}16βὶ τεδαϊης, 
Βα ο]]ονβ Γὲ ἴῃ ν. ἢ, Ῥαϊ οπιίίβ8. "Ὅν πο 92 ἥγοτι ν. 3. δηὰ ἰπβογίβ ἴ8ς 
ςορυϊδῖϊνε Ὀεΐοτε Ὁγι, (δῦ τηδν βανε Ὀεδη οοττεςίοα ἔγομι 23", Ὀυΐ α͵80 
ἰπίσσηδὶ στουηά8 ροίΐηϊ ἰο “Ὁ ἢν 5,2 858 ἃ ρῖοββ' ὙῈ6 φβθῃιὶς ἔοστη 5 ουἱ 
οὗ ρἷδςς ἴῃ ν. ᾿,, α]5ο ἴῃ ν. 3, ὑνἤογε ἰΐ 15 ϑἰ ΠΊΡΙῪ γερεαιεὰ, δηὰ νπν ροϊπιοὰ 

83 βίπφυϊατ, 88 ἴῃ ΑΙ, ἰ5 ὑβεεββ, Ὀυΐ 88 ρίυγαὶ σοπίτδαϊοιβ τομὴν 22. 
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ὙΕε ἤπδὶ " οὗ ᾿Ὅμπ" (ν. 5") ἰβ. ἃ τεπιηδηΐ οἵ ἴδε Ἰοβί ἡ θεΐογε ὉΓ!.---ῶδ 
ῬΠΝ}] ὦ καὶ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ «-- νηκδ) δἀορίοὰ ὈὉγ Βη.---ιου] Οτ. 
νοῦν, ν. Ὁ γιζῦν, ὦ Σαλωμωθ ἱπ ῬοΟΙΒ (ς,. 23" ἰεχί. π.).---26. ν9Ὁ] 

Κα. οοττεοῖβ ἴο γἼῈ σι ἘΝ, 50 αἰϑο ΟἽ., Κὶ., δυϊ ο΄ 285 ἰαχῖ. ἢ.--τῦϑι 

ΓΙΝΌΠῚ ὈλοὑΜ5]. Οο-ογάϊπαίε ψεηϊίνεβ ἀδρεηΐηρς ου ἴῃ6 88 π|6 ποβδη 
γερόηις δὲ υἀπυϑυδὶ, Οε8. ὃ τ28α.---27. ΡΙΠ0] ἰ5 υϑεὰ εἰβεσβεγε ἴο 
τεβαΐνγ δὴ οἰὰ Ὀυϊάϊηρ 2 Κα. 125. 1. 1} .λλ8.2 (ἢ. 245. 13, εἴς., σ΄. ΒΒ. 

ριπ ῬΙ. 1... Ηδστγε ἴὰ τηυβὶ μανα {πε 88 Ππ|6Ὲ οὐ 8 πΊΟσΕ ζΘΏΕΓΑΙὶ 86Ώ56, 
υν. 5.--28. ΥΦΙΣ] οὐ τί. ἴοσ ἴῃ τεὶ. ῥῬγοῃ. 8εὲ (68. ὃ 138, 8150 
1. 119.--ἶὐν 95} Βπ. οοττεςῖβ ἴο ϑρρτι.---ρνο5 9] ζ΄. ν. ἢ τεχὶ. ἢ. 

429-832. ΟΠΒοΟΓΒ ἔοσς ἰδὲ ουϊπναγά Ὀυδῖη658.---29. ΟπεπαηίαἈ] 
ΔΡΡΕΔΓΒ Εἰβεῦν γα ἃ5 ἴΠ6 πᾶ ΠΊ6 οὗ ἃ τηδϑβίεγ οἱ {πε σδιγγίηρ (15: 5 
4. ν.).-τ ον 6 ομδιυαγά διιδίμε55 οὐοῦ 15γαο]. (ΟἿ. “1,ενῖτεβ ψῃὸ 
δά {πὸ ονεγβίρῃι οἵ 1π6 ουϊννατα Ὀυδίπεββ οἵ ἴῃ6 ουδὲ οἵ σοα 
(Νε. ται).-τ-Οἤῆοον5] ἐ.6., ϑοτὴθ παΐποσ οϑῆςία]5, ροββί θυ βουΐθεβ 
(ψ. ὦ γραμματεύειν). ΑΒ ΘΑΥῪ 85 Πευεγοποιιν (17" “΄ 107 
215) ῥυἱεϑίβ δηά [1,ονϊῖεβ τὲ δϑϑίρῃθα ἀυ1ε5 ἃ5 ᾿υάρεβ. [ἢ ἰαίθγ 
Εϊπ)ε8 πὲ ῥγίεδίβ δῃά 1,εν]δ8 βεαῖὰ ἰο ἢᾶνα Ἐχεγοίβεα ἃ Ἴεγίδὶ πα 

διπουηῖ οἵ δΔυϊ ΠΟΥ Υ ἱπ ουϊτννατά τΠΐηρβ [ῃγουρῃουΐ {πὲ Ἰαπά (ς΄. 

1: Μᾶς. 4:1, 705. 4π|. ἵν. 8. 14), Μ᾿ ὨΪΟΙ νγᾶ5 ργορ δ ]ν ἴῃ ο856 ἴῃ [86 
{ἰπι6 οὗ {π6 ΟΠγοηΐοϊεσ, νῃο δβοσ θεά ἰο Ὀανιὰ [ῃ6 ἱπδυσυτγαίίοη 

οὗ {π6 ουδίοτηῃϑβ οἵ ΠΪ5 οὐ {{π|ε.---90-32. Οπε 1Πουβδπα δηά βενεῃ 
Βυπάγεοα ἩδὈτοηἰίεβ εγε δρροίηϊοά ἴο ἤᾶνε ονθγϑίσῃς ονεὲγ (ῃ6 
δμδίηδος (ὈΩΝΟΌ) ὁ Υ αὐμιυοῖ; αγιὰ [ον {6 δεγυῖοσ (ΓΛ })) οἵ 9 Κίηρ 
ἰῃ ψνεβίοσῃ Ῥα εϑίϊηα (ν. "). ὙΠΕΡ νουκ βεαπβ ἰοὸ ἤανα θδδη {ΠῸ6 

58Π1|6 ἃ5 [δὶ ψΒΙΟἢ {ΠΕ ὶΓ Ὀτγεῖγαη ρεγίοσιηθδα ἰῃ εαϑίθγῃ Ῥα]θϑιίπα, 
ἦ.6., [ον ἐυεγγν αὔαΐὶγ (ἋΣ) οὐ Οοά, απά [ ευεν}] αὔάαὶγ (ἋΣ) οΓ μ6 

Κίηρ (ν. 5). 751 Πονν [15 βεσσνίςβ ννδβ γεϊαϊβα ἰο (Πδἱ οἵ (ἢ 505 οὗ 

ΟΒεπδηίΐδῃ, [Π6 οἐἤςΕΓ5 ἀπ ᾿υάρε5 (ν. 39), 15 μοὶ οἴδαγ, Ποῦ σδ {μεῖσ 

ἀυτζίε5 Ὀς ἀείεγηλίπθα ἢ σετιαἰπῖγ. 1 να Ξυρροβε {μεῖὰ ἴο ἢᾶνα 
Ῥεεδη (ΟἸ]δοίοτβ οἱ ἰαχεθβϑ, θοίἢ ἴογ {πὲ Τεπιρὶε δηὰ ἴογ ἴμῈ Κίηρ, 

186 δοσουηὶ [0] ον 8 πδίυγα! ἢν (ῃ6 δρροϊηίπηεπι οἵ ἴῃ6 ἰγδαβγεγβ 
(νυν. ".-.). ὙΔδΐ (βεγε βου] θὲ οὐἱγν οἣε ἱμουξαηὰ βενθὴ Βυηάγοα 
ΟΥ̓ΟΙΒΘΟΙΒ ἴογ ὑνεϑίεγῃ Ῥα]θϑιϊπα νυ ἢ} ἴθ δηα οηΘ- 4} (τθ65, ἤ θα 

{ποτα ψεσγε ἴψὸ ἰμῃουπαηα βονεὴ μυπάτγοα ἴογ (6 ἔννο δπα ὁπθ- μ8}} 

{865 οἵ Εαβίεγῃ Ῥα]ββιίη8, 566 15 βίγαηρσε. οβϑίΪν {Π686 πυη θ 6 Γ5 
σοηΐδίη ἃ δἰηὶ οἱ (ῃε ἱπηροτίδηςε οἱ ἴῃς ἀἰδίσίοι οἵ ΟἸδδα ἴῃ (Π6 
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Οσγοηίοϊεγβ ονῃ ἴθ. 70 ἀδ8 Μδοοδρευβ ἔουηὰ ΙὩΔΩΥ 7ε 5 ἴῃ 
Οἰεδά (αι Μδς. ς").---ὐ α' ξεν] ((Υ. 65 (κ1))} 4150 966 πὶ8 ἴο Βαῦα θθβεὲπ 
Δ ἱπηροτίδηϊ ἰτδη8- [ογάδηϊς 7εννϑῃ οεπίτα (1 Μᾶσο. ς" “).-- 
ἩαΞ)αδία ] ἰ8 ποὶ Τουπά οἰδεμεγα 85 ἃ Ηδυτγομϊϊθ. ΟἹ ὩΔΠι6 

ζ΄. 25".--  εγἱ]α}. (Ὁ. 23.» 245. 

80. ΠΣ ΨΌ 1τοὉ Ἴ29Ὸ] πιθϑῃβ ΠΠςοσαῚν ἥγονε δεγοπὰ 7Τονάση τοοσμυαγά. 
Ῥνεβίεσῃ Ῥαεβεῖπε 8 τωεδηῖ, ς΄. 108. 5' 227. 

ΧΧΥΙΙ. Τῆς ογρδηϊβαίίοη οὗ ἴδ 6 ΔΙΠῚΥ δηὰ ἴδ6 ΟΒοοΓΒ οὗ 
Ῥανὶά.---ΤῊς ργεσθαϊηρς Ἑμαρίοσ οἴοβαβ τ μ δὴ δοοουπί οἵ {με 
1,εν ϊεβ ῃΟ ἡγαγα δϑϑίριιθα βεπχ-ϑεουαγ ἀυἰΐε8. ΤῊΣ ογαηϊβαϊοῃ 
οὗ πε ἃγιὰν (νν."..}), (Πε δῖ οὗ {τἴθαὶ] ῥγίηοςββ (νν. "-3), [ῃε τουδὶ 

ἰΓεδϑΌΓΕΓΒ Δ ΟΥ̓ΕΓΒΕΕΙΒ (νν. ν:3), δῃηά ἰδ Κίπρ᾽ 5 σοι ηβα! !οσ5 
(νν. 33-2.) ηδίυγα! ν [ο]]ονν. 

ΑΙΒουσῃ ([μς ΟΒγοηΐοίοσ 8858 φίνεη ἴδε 115 οὗ αν ̓5 τυῖσμῪ ταεη ἱπ 
ςς. τα ζ, δυς ἃ ἀουδεὶ ἀοε8 ἤοὶ Ὠβοαββα ιν Ροΐηϊ ἰο ἀἰβεγεηι δυΐμοτβ 
(ψΨ. Βη. Κορ. Ὁ. 79, ΚΙ. Κον". Ρ.. 99). Ήϊς ἴῃς Ὑεπιρ]ε 15 ἴῃς ςεπῖτα 
οὗ ἰπίεγεβὶ ἴῃ Ἂς. ἂσ 7., ὕἴξ 8. αἰϑο ἀρραγεηΐῖ (μδὶ ἴῃ6 τυτίϊεσ τῖβμεβ ἴο 
τα η Υ Πᾶνα ἐπ Ἔν ογν ροββϑίθ]ς να . ϑοίοπιοη βυδε τς Τεταρὶς υῖ 
Ῥανὰ μετα τεςεῖνεβ ἔμῈ στεδίεγ Ἵγεϊ, βίηςς μς ΤοἸ]δοϊοα [πα τδίογίδὶ, 

ΤΏΟΠΟΥ, δηα 511. ἀ πογκπιθη (ς. 22). Ης, ἴοο, ργεραγεὰ ἔοσ ἴδε βεγνίος 
ἰπῖμε Ταιρὶς Ὀγ ογρδη βίης [εν 165, ρτἰθβίβ, βίηψχετβ, δηα ραῖς- Κεορεῖβ (ςς. 
23 7.). Αοροοτγάϊηρ ἴο 2 5. 23" “- (1 ΓΒ. «τ᾽ 5.) αν ὰ πὰ τδηγ τ ΒΥ 
τῆδη, Ὀυϊ ΤΠΕΥ ψεγα ποὶ ογρδηϊβεά. ὙῈῸ ΟὨτγοηΐοϊεῦ πουἹὰ βοδτοεὶν 
διγίθυϊε ἴῃς ργεραγαίίοη οὗ ἴῃς ρίδηβ οὗ ἴῃς Τεαρὶς (ς. 28) δῃὰ ἰῃς 
οτγϑηϊβαίίοη οὗ ἴῃς ρεγβϑοῃπεὶ οὗ {πε οὐἱῖ (ες. 23 1) ἴο αν ἃ Ῥεοδυβς 
“ ϑοϊοιηοη. . . ἷβ γουπρς δηὰ ἰοπάεγ ᾽᾿ (225) 20,), ἃηὰ [Π6ῃ ονετίοοκ ἰῃ 6 
τα Αγ δπὰ οὔοΐα! Ροάϊε8. αν ντὰ8 ὑγε- γα ΠΥ ἃ τα ἰαγν ἰοδοῦ 
δηὰ ϑοϊοπιοῃ ἃ σηϑῃ οὗ ρεᾶςθε. Ηδξποα ἴμς Οβγοηίοϊεσ σεργεβθηῖβ (μδὶ 
Ῥανίὰ Βαὰ ἃ ἴαγρεὲ θοάγ-συαγὰ ογραηϊϑεαὰ ἱπῖο ἱνγεῖνα οουγϑεβ οὗ 24,0οῸ 
εᾶς!. ΤῊΪ5β δεοουηῖ ἔουπι8 8ῃ 6βϑθη 18] ραγί 8150 οὗ (με Ἡἰϊβίοσγ οἵ αν  ἀ᾽5 
Ῥτερδγαίίοη ἔοσ (με Τεπρῖθ. Α νψε]]-ογραπίβοα δυπῚΥ δηὰ ἱταϊπεὰ οἱα- 
οἶα]8 σου]ὰ αἰά πρδίογδ!ν ἱπ ἴῃς ϑυσςοεββέυὶ ςοπιρ] οἴου οὗ [818 στεδί 
υπάετίακίης. ὙὨς ΟὨτγοηΐοϊεγ ἀοεβ ποῖ ἴφπογε 1ἢ 15 ἕαςὶ, ἕο δοοογάϊηρ 
ἴο ἢΐ58 δοοοιηΐ, αν! ἀρρεδ]β ἴο ἴπεϑε .]45568 ἔογ δἰὰ (2217 λϑξι} 295 5.) 
διὰ ἀερεηάβ ὕὑροὴ {μεπὶ ἰο ἔυγηϑῃ ἴΠῈ Πδοαββασυ ΡΟ] ἶσα] βυρροτὶ 
(28: 5.). Βαΐδβεσ ἴμδῃ δείπρ ἃ Ἰαίεσ θυπρηρ ρίεςε οὗ νόσκ ἰηϑεγίοὰ ἴῃ 
δὴ υπϑυϊίαῖε ρἷαος (ΒΏ.), ο. 27 86θῃβ ἴο δὲ ἰηΐο ἴπε βοβεῖηδ οἵ ἴδ6 

ΟἸΒγοηίοϊογ ρεγίεςεϊγ. ΤῊΣ Πυπλθεγ 24,οοο 8150 βυργεβίβ ἴῃ ΟΒτοηΐοϊογ 

(τ. 241 5. 25 5.), ἀπὰ ἃ θοάγ-ζυατὰ οὗ 288,οοο τωθῃ ἷβ ἀρουϊ ἴδε πᾶ 

οὗ δΔῃ ἐχαρφεγαίίοη (ςῦ. 2 5. 1.5.3) ἰο εχρεοὶ ἔγοπι ἴῃς ψντίϊετ οὗ 22:4, 
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1-16. ΤΊ ογραηϊβαϊςοη οὗ [6 ΔΓΠΊΥ.---ϑοϊογηοη ογραηϊβε ἃ 
ἴοτος οἱ οἢςεγβ, οπα ἴοσ εαςἢ τηοηίῃ, ἴο ῥγονϊἀθ υἱςίυδ]β ἔογ 186 

Κίηρ δηὰ μἷβ μβουϑεβο]ὰ (1 Κ. 4: “). Εογ (μΐ5 δοσουπὶ ἴῃς (Βγοῦ- 
ἰοῖοσ βυ δε υϊθα ἃ ἰατσε θοάγ-συατά ψὮο ϑεγνεὰ [με Κίηρ ““ἷπ ἜνεσῪ 
τηδίίεῦ ὈΥ οουθε5," Ὀυΐ Δϑοσίρεα {πεὶγ ογρϑη βαίϊΐοη ἴο Ὀανῖά. 
ὙΒε πᾶπη65 οἵ [ῃς ἱνγεῖνε οσοσβ ἃτὰ ἰδ Κθὴ ἔγοτη 11." 5-.---ἴ. ΑΠεγ 
115 ϑιρεγβογίριίοη ἃ ἔυ]]εγ δοσουπὶ πιραΐ θεὲ εχρεςίεά, Ρυΐϊ [86 
«οδίδϊοριε ν μοὶ [ο]]ονν5 (νν. "-.5) σομίαἰπβ οἷν (ἢς ἱνγεῖνα οἰά5565, 

186 πυσηρεῦ Ῥεϊοηρίπρ ἴο ες, πὰ ἴπε πᾶπις οἵ ἴμε σοτητηδηά- 
ἴῃς οβῆςεγ, πεηος Βεγίμεδυ (μουρηΐ ΟὨΪΥ ἃ ρᾶγίίδὶ δοσουῃὶ ννᾶ5 
Βοσα ψίνεῃ.---. 1ςμδαα!ε (υ. 1.) 6 50» 9 Ζαδάϊ 61] ἀοεβ5 ποὶ 
σοπίγααϊοι “186 βοὴ οἵ ἃ Ηδοβυλοηῖίε᾽᾽ (11".), βίπος ἴῃε Ἰδίίεγ 
ἰθ [86 πᾶτηβ οἵ ἃ ἕδη (Οε.). Ης Ρεϊοηρεὰ 8, ἴο [με ἔδπηὶν οἵ 
ῬεγαζΖ (ς΄. 2 .) ἔσοπι ψῇοτὶ Πανία 4150 νγὰβ8 ἀδβοοπαθά (25 " 5). 

-4. Εἰεδ'αζαν ἐμε τορι οὔ ΤοδαϊἘ] ἰβ τεβίογεα ἔτοπι 112 (υ. 1.).- 
Απά μὲς σοιγσα (απ) ΜΈζίοί ἐδ γμίεγ, ἰῖΒ οὔϑουσα. Α ΜΙκΙοιΒ 
Οσουγ5 ἰῃ 833 921 --, θὰΐ [Πόγὰ 5 ἢῸ στουπά ἴοσ σοππεϑοιίηρ εἴτα ἢ 
(με οπὲ πηδπιϊοηθά μέγα 1.---ὅ. Βεμαΐα)ι, {1:6 505 9Γ «]Ἱεκοίαἀα) . 
ΟἹ. τιν. χβιῖ 75, αἶθο ν. ".- τὰς ῥγὶθ5,} ἰ5 σοπϑίἀογθὰ 8 ὑργοθᾶ- 

Ό16 σίοββ "Ὺ Οε., βίπος Βεμαίαϊ νγἃ5 ἃ τα ᾶτν Ἰεδάεγ, ἀπά Βῃ. 
βίσῖ Καϑ ἰὶ οαἱ Ὀεοδυβε 7 εμοίααα' ἰ5 πονβεγε εἶβα Τα] ἃ ρτίθϑί, ὩΣ 
ἔνε ἃ [νϊϊθ. Βαϊ ἃ 7εῃοΐδάα οσουγβ ἃ5 ἃ Δ}! ἀγν Ἰεδάεγ ἴογ 

Αδοὴ (1235 (7)) δηά 1,ενϊε5 ἤρυγε ἴῃ 8 τα] αγῪ σαρδοὙ (1257 

(ι)),--θ, ΟἹ 113... 5. 2326... “4 ηη)ζαδαά 1]---Ἴ. ΟΓἹἁ ττ5- 
25. 23".-- 4.56} 1] 5 5ἰαῖῃ Ὁγ ΑΡΠῸῚ ἴῃ [Π6 δι ρατί οἵ ΠΑν! 45 

τεῖρῃ (2 5. 2:3-5), ἴο ψῃϊοἢ (μ6 οἶδυδε απμὰ Ζεδαάίαϊ ἰδ 5οη αὐ ν 

μῆπι οἰεατὶν τεΐεσθ. Ὑὴα ἤδη Ζεδαάϊταΐε οσουΓβ οὨἱΪγ ἰπ [με στ ἰὴ ρ5 

οἵ [86 ΟΒγοηίοϊογ (ηἰπα {{π165 ἴῃ 411).---8. δλαγλ με Ζογα με Ἐ]. 

(ῦ. τ1τ5...--9-1δ. Ὑπε ογάεγ οὗ {πε πδπηεϑ ἔσγοπὶ ν. " ου γΑγὰ νϑγίεβ 
δ ρμον ἔσομαι ἐμαὶ ἰῃ 11} 5. Ηοϊος ἀπ “γα (1τ"} 1) ὅτε (γῃ8- 
Ῥοββά, 85 ᾶγὲ ἰϑο Αδέ'δζογ δῃὰ «δέδδοκαὶ (115 .). “Παὶ (115) ἰ5 
οὔ εἀ, 50 αἰ5ο Πλαὶ (113) Βεΐννεθη Η εἰοά ἀπὰ Βεμαίαΐρ (118 1), 

τε ἰαϑί ἵννο ]5ο Ῥεΐῃρ ἰγδῃβροβεα.----δέδδοοαὶ, ἐς ἩμδΠμαΙ 416]. Οἵ. 

204. Αδῖ᾽' 6207} νγ85 ἃ οἰτἴζεῃ οἵ ᾿“4παιλοίδι, ἃ Βεπ)δπιῖία ἰόντι (σί. 
64. «4)).--- ὐαλαγαὶ] οἵ ἴῃς δΔην οἱ Ζογαΐ; ((΄. 25). Ο(. ττ9.-- 

ΟΙιε1}] Ὁγ Ηΐβ τεϊαϊίοπ ἴο Οαϊεὺ (705. 1.517 7. 15:9 35) νγὰ5 
ἱποογρογδίβα ἰηΐο {πὸ {γἷδε οἵ Τυά8}. 
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1. ΓΥΜΌΠΥ ὈΣΡΝΠ νἽΦ] ο΄. 265 τεχῖ. ἢ.--- ΝΥ ΜΠ] υϑοὰ οὗὨ επίετ- 
ἱπρ δηὰ Ἰεανίηρ βεγνίςε, ὦ (ἢ. 23" " 2 Κ. 1τὸ. 1: λ-ο Κη] φασί, ο΄. 
7. 81: Νὰ. 1η18.-ὄ2. Ὁ}2}] 80 4180 11}, θυὶ 2 5. 235 Γ2 2 ῶΨ". 
μεῖς Σοβὰλ (-- ὕ»5νν), 11|} ᾿Ιεσεβαδὰ (-- Ιεσεβααλ -- ὕ}5)), Δ 8. 
23" ᾿Ιεβόσθε, Ἀδηςς γε., δὲ αἱ., ἃτε ἀου 1655 τίρμὶ ἴῃ τοδάϊπρ γιρ3 θ᾽ 
88 οΥἰ χίηδὶ ἴῃ 2 5. δηὰ ὅ»29" ἴοσ ὈοΐΒ ῥαββαψεβ ἱπ ΟἩ.---4. γὙ}}] 11|3 
ΥΤ 15 ἜΡΟΝ (δὰ τεδὰ ἱμεῖὲ ἢ} ΘΟ Δωδαὶ, »Ἰν), 50 αἰϑὸ 2 8. 23, 
Βοποα ΒΌΡΡΙΥ 12 ρῶν, Βε., Κε., Ζος., Ος., Κὶ., Βη.---τρον Ἰπρῦπον] 
Βε., οὐ ἴδε δα5ἰ5 οὗ ἴμε δάαϊιίίοη ἴἰο ν. 4, βίσυοις. ουἱ ἴῃς οορυϊαίνε, 

γ, θεΐοτε γῦρο (4199 Κε., Ζος.). Οἷς. βυρρεδίεἀὰ ἐμαὶ ([ϊ8 εἰδυβε, 
ὙΒΙΟᾺ 18 σϑηϊηρ ἴῃ Φ, ἀγοβϑε ᾿μγου ἢ αἰ πτορταργ. Κεἰ οοττοοίϑ ν. δ 
ἴο ἸΏρυΠῸ ὉΡῪ δοοοταϊηρς ἰο ὥ, καὶ ἐπὶ, δηὰ τεβὰβ ἴῃς βδᾶπι6 μεζο.--ὅ. 
τ Σ ΓΑΠῸ Ὁ] ὧΒ Σαλαὼθ ὁ ᾿Ἔσρᾶε, Δ Σαμαὼωθ ο Ιεζραελ, ᾿ Ἰεῖρα. 115 

ὙΠ Πιον᾿, ὦ" Σαμαὼθ ὁ ᾿Αδί, 2 5. 233 ὙΠΠ ποθ. Οἱ. οοττγεοίβ ἴο 

ὙΠ, 50 8150 Κὶ. Τα ἔοστῃ ΠῪ" 5 ἔουπὰ ΟὨΪΥ Βετα, φού. πν νν. ". 15, 
--10. »ϑοπη] ὦ ὁ ἐκ Φαλλοὺς. 4 5. 23" Ὄθρπ.---12. γὉ})30] Οτ. 12 
2 0).--16. υἱὔ] ὦ Χολδειὰ, ττῦὸ τη (ὦ Χθαοδ, 2 5. 245 550. 

106-24. Το {ἰγἶρα] ργίῃςβϑβ.---ΤῊἪ ἴνο νεῦϑαϑ σοησογηίηρς [Π6 
ΠΕ 508 (νν. 3. ") ἱπαϊςαίε [πΠ6 ῥσοόρϑθϊε ρύγροβε οἱ (ἢΐ5 βεοίϊίοῃ, 
νἱΖ., ἴο σον [μαἱ Πανὶ [ο]οννοᾶ [Π6 ἰερ8] ταεϊ ῃοά ἰῃ πιδκίηρ δῇ 

επυτηογαίίοῃ οἵ ἴμ6 ρβορὶδ (ς. 21). Βεη, δοσοσάϊηρ ἰοὸ Ρ, Ὑδῆνθῃ 
Ποτηπιδηοα Μοβεβ ἰο ἴακε {πῸ βύτα οἵ με ρβορὶε ἰῃ ἴῃῈ ὙΠ Δογ- 
Π685 οἱ ϑἰηδὶ (Νὰ. τ 4), Αδγοὴ δηά ἃ ῥτγίπος ἔγοπι δᾶςῇ οὗ {Π6 

ὕνεϊνα {ἶρε5 (ΝῸ. 1.) ψεγε δϑϑοοίαϊθα τ ἴσα ἴῃ ἴΠ6 ψοσκ ἀηά 
ΟὨΪΥ [με πη8165 ἔγοπι ἔθη γεᾶγβ οἷ ἀπά ἀρνγᾶγὰ γα γα σουηϊοά 
(Νυ. 1:17 5.). Ῥανίά ΠΠκουνῖϑα ἤθγα δά ἔνγεῖνε ῥγίμοεβ οἵ {065 
Ῥεβίἀες Ζαάοκ, [6 τγεργεβεηίαίίνε οἱ [6 ἤουβε οἵ Αδγοη (νυ. 17), 
Δα ΟΗΪΥ ἴμοβα ἔγομη ΕΠ γεᾶγβ οἷά ἀπά ἀρνγαγὰ (ν.") νψεγε 
Ὠυπιθοτοά. Νο ρῥτγενίουβ ογάεγ 8 [Ὁ] ονεὰ ἰῃ (ἢΪ5 σαΐδίοσυς 
οὗ ἴδε (ἶδε5 (ς΄. 2: "- ὅπ. 355 ε. 465 5. 49" “). Οδὰ δηὰ Αϑῇεγ 

816 ψΔηϊπρ. ΤῊΣ 5ἷχ 50ηὴ5 οἱ 1,68} οοῃὴβ ἢγβί, ἰῃ {πε ογάεγ οἵ 

τμεῖς δἰ (οἱ. ὅπ. 29᾽:-5 3011-29 Δηᾶ 355), {[Πεη 00]]ονν βἰχ {σῖρ68 
(ον ἀϊνίϑίοῃβ οἵ (1065) οἱ ψβοῦλ Ἐδοθοὶ ννᾶ5 (π6 ἰεραὶ τηοίμογ, 

ΒΗ ΔΒ 5 5οὸῃ Νδρῆϊαὶὶ (σ΄. απ. 3205 355), (πε σταπάβοῃβ δηά βοῃ οὗ 

ἈδΟΒεὶ (τ΄. ὅπ. 303-32: 4659 3516...) Δῃα ΒΙ]ΠΔ}}}5 τεπιδί ἢ 500 
θ δι (ο΄. απ. 305). Οδά δηά Αβῇῆδγ ἢᾶνε πείμεσ [δ] ]}6ῃ ἔγοπι ἴΠ 6 

ἰεχί (Ζοε.) μογ ἰ5 1 ΠΚεὶγ τμδι [ΠΕΥ μᾶνε Ὀεθῃ ογἰεα δος Θηί4}}} 

(Βα.). Τβε πυπῖῦεγ ὕσνγεῖνε νγᾶ5 [0}} ν Βουΐ [Π6 τὰ, ἀπ σοηπχίηρ ἰδΔ5ὲ 

ἴῃ βϑενεγδὶ [155 (25 Οἢ. 355) [6 ψεγα ἴῃ ομθ8 ἴο Ὀ6 οὐ 6. [1 



292 1 ΟΗΚΟΝΙΟΙΕΒ 

5 βἰσιϊβοδηὶ (μι ψὲ ἤᾶνε δἷχ ὑγίποθβ ἔγοπι 1,68} δηὰ ἰχ ἔγοτῃ 
ΒΔΟΠεὶ, [{ Ζαάοκ, (ἢς ῥυίθεβδίὶ, ψῇο στεργεβθηϊοα ἴῃ σψῃοΐε Ρεορὶα 
γΓΔίμοΓ [μδῃ ἃ ρατί οἵ ἃ (γἷδε (σ΄. 2933), (5 ἐχο]υἀ 64. ΟΥ̓ {π6 ἐννεηίγ- 

Ἄνε ἱπαϊνίἀυ8}5 νΠοβῈ ΠδΠ165 ἀρρθᾶγ ἴῃ {15 Ϊ5ὲ οἵ {πΠ6 ᾿σίποαβ ΟΠΪΥ 
ἤνε ἃτὲ οἴβεγνῖθαε Κῆονῃ. Ζαάοξ, ᾿ανϊά διὰ Ὠἷ5 Ὀτοίμεν Εἰ αὖ, Ἐ 

ἃηα Α πεν τῃε σουϑίη οἵ 841}, ς΄. 26", ἀτε νψε]}] Κῆονῃ. αςμκαδίαϊ 

ἰδ ῬΡοββίθ!γ ἰἀθηιῖοαὶ στ [ἢ 6 Ρεγβοη τηθηιοηδά ἴῃ 26:9, Μοβὶ οἵ 
1πε6 οἴμεγ ἔνεηι παᾶπιαθ ἃτα σοπητηοη.---16, ΕἸ 626 ἰμ6 σοη οἵ 
Ζίομν]. Οὐ. 23. δῃὰ χ)6.---δπορῤπαβαμ]. ΟἿ. ταῶ'.--- Μαΐ ακα}}} 
ἃ5 ΠΊΔ5Ο. ΡΘΙΒΟΠΔΙ πᾶ 113} (Ὡ. 225 (71) τ Κὶ. 21{.- [0:1]. ΠΠαΞ}α- 
δία). (Υ. 25".-- Κεριμ᾽ 61] ἰβ 1ῃς ἤδπιε οὗ ἃ βοὴ οἵ Νδῇῃογ Οη. 225 

ἃηά οἵ δη ΕΡΗὨτγαἰπλῖς ΝῸ. 345 {.-͵Ί’ὸν Ααγοη, Ζαάοκ] 15 εχρεοιεὰ 
τδῖμεῦ δὲ {π6 θερίῃηΐης οἵ {Π6 [15ὲ (ἡ΄. Νὰ. 15), θυΐ [5 4150 ἴῃ ρίαςε 

αἴτεον 1,εν].---18. ἱΟ»ινὶ] ἰ8 α]5ο ἃ Ζευϊυπίϊε πᾶπηα 7" (4. σ.), πὰ ἃ 
7υάεδῃ 9..--ΜΊολα᾽ε]. ΟἿ. 5...---19. Ιελια᾿ ἴα]. ΟἿ. τῶι 1.- 
“εγώμοίμ), ΟἹ. 25..--Επνβε}Ὲ]. ΟἹ. φ" 7ε. 465 1.--2Σ0. ᾿42α- 
ζἐα᾿"] 85 ἃ 1,ενὶϊα βϑπῖα τς" 2 (Ἡ. 41:3 {.- Ποσλεαὶ], .0"ε1], ἀπά 
Ῥεάαϊα] ατεὲ ἰτεχυθηί.-- -21. σἠεαα]. (ΟἿ. 5". ὙἘε ἴογτὰ ταΐρδὶ 
ἀεϑβίψτιδίς 811] εαβίεγῃ Ῥαεβίϊπε. (8εε ΟΑ5. ΠΟΗ]Ἱ.. ρρ. 548 }) 
--Ἰά4ο1]. (ΟΥ̓. Ἐξε. τος (Κι.) 1.--- Ζεομανία}]. (ΟΥ̓. 245.--Ἱα' αεϑ εἰ]. 
(Γ. τιον 1.--28.. ᾿Ασαν'ε]. ΟἿ 25.-τῦῦ ἐγομαηι] ἰ8 ἐτεχυθης.--ῷ283. 
Βεζαμδε γαλπυεῖ; μαά Ξεαἱά, εἰς.]. Ἰρανὶὰ τοίγαϊηβα ἔγοτῃ σουπίϊης 

81}, βίποβ ΘΌ ἢ 8ῃ δοὶ ψουἹὰ ἱπαρὶγ ἃ ἀουδί οἱ (οὐ 5 ῥγογηἶβα ἰῇ 
Οῃ. 22".--24. Βιὲ βηϊσἠοά ποι]. (ΟἿ. 21τ91..- εὐ ιον τῦας ἐδ παρε 
μὲ ἐπ {πὸ δοο ΚἜ οὐ {π6 αοἰς οὗ ἀαγς οἵ ἀὶπρ Παυϊά] Ὀδοαυδα πδία- 

ΤΑΥ͂ ἴο [πΠ6 ΟΒγοῃίοϊεσ πὸ τεοογά ψουἹὰ δὲ πιδάβ ἴῃ [6 τουδὶ 
ΔΠΏ 45 οὗ βυ0 ἢ 8ῃ ἱπηρίουβ δηά αἰβαϑίγουβ σθηβι5. 

18. νῦν] Οὐ. κυπῦν, Ἐεδὰ τὰ ὦ ᾿Ελιὰβ τε 5 ὗν, ναῖςοῃ ἰ8 
τῆς παῖδ οὗ Πανὶ 58 εἰάδϑδὶ ὑσγοίῃμον εἰϑεννβογε, δὶ 2 (ἢ. σσἱδ 5. τό 

17}. 3... 16. (γ΄. 2.2: 50 Ζοα., Οἴη., Κὶ.---19.. ὈκνῊ}] 85 ἴῃ 5" 76. 365, Ρυϊ 
ἴδε Ἠεῦτενν ργοπυποίδιίοη βμουὰ θῈ Ὀμυνῇ, 80 ὦ ἴῃ ναῦν ἱπβίδπος, 

δἀοριεὰ Όγ ΚΙ.--22. Ὁπ} δα Ιωραμ, ΜΝ Ἱεροαμ.---24. “ΌΌ2 “᾿ΘΌΘΠ] 
ἐν βιβλίῳ, ς[. ὈΝΌΝ νΣ ἼρΟ ἴῃ 2 Κ. 1239 1.38. 13 1.415.18. 38. εἰς, ὝΠΟ 

βεοοπᾶα ἽΡΌΘ ΡγΟΌΘΟΌΙΥ διοβα ἱμγουσῃ [μ6 ἱπῆυεηςς οὗ ἴδε δγβῖ, μθῆςς 
τεδα “ποῦ πὰ ΚΙ. 

26-31. ΤΊ ΟΠΟΟΙΒ οὐοσ ἴδ6 Κίηρ᾽Β Ροββθββίοῃϑβ.--- εἶνε 
ΟἰσεΓ5 ἀγὰ θα ἐπ υπιογαιθ, δηοίθεγ ἰπϑίδηςε οἵ ἴῃς (ῃτοηὶο ογ 8 
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Ργεΐοσεποα ἔοσ (8 Ὡυπροτ.- --ῶδ. Α πὰ συεν ἐλιε κἰηρ᾽ς ἰγέασμγε5] 
ἡ.6.,) ἴῃοβε ἰῇ 7εγιβαίετα ἰῃ σοηίΓαβί ἰο μοβα ἐπ ἐμ6 βεϊά, εἰο.-- 
“Αξνιαυε!}}} αἰ5ο [με πᾶπιδ οἵ οπε οἵ [αν 5 Βεγοεϑ (1132 5. 23"), οἵ 

186 ἔδίμοσ οἵ ἔνγο οἱ αν 45 ταῖσιν πλθ (125), ἀπὰ ἃ Βεῃ)απιίηϊία 

ΠδΙηα (85: -- 94) 1.--Ἕδθ. ᾿Εενὶ [].--ΑὙποϊμδ]. ΟἿ. 4.1.--.1. 5) ἡηιε ὲ 
ἐμὲ Καριο 6]. ΜΜΥΒεῖμοσ ἢς νγᾶ5 ἔσοτῃ ἴῃς Κωρμαΐ πῃ Βεπ᾿δηνίη 

(705. 185) (Βε., Κα., Ζοβ.) ογ Καριαΐ (δηλοῖ!) οἵ με Νερθὺ (708. 
1951 85. 30") σδηποί θῈ ἀείεγιηϊηθά, Οἡ πδπηιὲ οὔ. 25".-- ον ἰ᾿6 

δίογες οἵἉ δὲ ιυΐ6]. Οἵ. 2 (Ἐ. 1τι..---Ζαδάϊ (σ΄. 7.5. γι: ν1-. 16. 81’ 
Νε. «τ᾿ (Ὁ) Τὴ) δ δηὴρηρη!6} τλὰ να θεθη 8ῃ ἱπμαρίϊαπὶ οἵ 

5Βδρβδῃι (Νὰ. 3419 .) (Βε., 55. ψο νοςδ!ῖϑε "Ὁ .)) οἵ οὗ 5Ιρῃ- 

ταοῖἢ ἰῃ ἰμ6 Νερεὺ οὗ Τυάδῃ (1 5. 30") (Κε., Εἰ. ΗἿΨΒ., Βα., 

Βη.), ἢ 5116 ὑηκηον.---28. Τῆς σγοοπιογε-ίγ6 65] ετὲ ῥτο- 
γε 4] ἴογ {πεῖς ἀρυπάδηςε ἐπ ἐδ 5 μεῤμοίαϊ, οἱ. τ Κ.. το" -- 2 (ἢ. 
1 πρΐ ΤῊΣ ΘΒΘΡΒΕΙΔἢ Ργορεγὶν πιθδη5 ἰσιυίαπά. αεογρε Αἀδπὶ 

δ (ΠΟΗ͂Ι,. ῬΡ. 2ο1 7.) νου]ὰ ᾿ἰπιῖς ἴῃς ἰθομηῖὶςαὶ ἀεβίρηδίϊοη 
ἴο {Πε Ιονν Ἀ1115 νγεϑὶ δῃ ἃ βου τἢ-ννεϑὶ ἔγοπι [Π6 Ἀ1]]-σουπίσγ οἵ ΤυΔ}, 
Βυϊ Βυ8] (Ο4Ρ. Ρ. 1ο4, ἢ. 164) μα5 5ῆονῃ (μιδὶ ϑενεσαὶ ρᾶβϑαρεϑθ 

(θὲ. 1 705. ο' 2 ΓΒ. 2619) ἔάνουγ ἴμε Ὀγοδάεσ βἰρηίβοδηςε ρίνεῃ ἰῃ 

δε υδυ8] τεπάοσίηρ οἵ Φ φαΐ (τὸ πεδίον οΥ ἡ πεδινή). (866 50 
ΕΒ . ΤΝ. «οἱ. 44:5 ἀπὰ Ὧτ. ἱπ 8. 111. ΡΡ. 893 }}--Βα' αἷ-μβαπαν 
:6 Οεάον(6] ἴτοτα σδάεγα ογ σβάοσ, οί. 12’. Βα' αἷ-βαπαη νιὰ5 
8150 1Π6 πᾶπια οἵ ἃ Κίπρ οἵ Εάοτῃ 14. "9 πῃ. 2654. .. Ὁ.--αϑίογες 
οΓ οἱ]. ΟἿ. 2 ΟἈΒ. ττ'..----ὐο 5} 4150 ἃ Ζερυϊυηίίε 7" (4. ν.) 7. 
-29. ϑμαγομ] ἰῃ6 πᾶιηα οἵ [ῃ6 σοαϑί- οἰ αἰῃ ἔγομη ἴορρα πογίῃ- 
ψατὰ ἴο (αγιηεὶ, ποίεα ἴοσγ ἰΐ8 [εγι Πἰγ.--π'ἰσ γαὶ ].--δἘὁιλαρμαξ) 

4150 μ8π|6 οἵ ἃ σταπάβοῃ οἱ Ζεγυρθαρεὶ 333, ἃ Οδαάϊίε οὨϊεῖ τι, 
8 ῥγΐποα οἱ ϑίπιεοη Νὰ. 13", ἀηά [ἢ ἔδίμογ οἵ Ἐ]15μὰ τ Κ. 19" 1 
4 Κ. 31. ὅν 1.--ἰ͵α ἀϊαὶ 1]---30. Οδ“ 1] ἃ ἴοτηι οὗ [με Αταθὶς πογά 

ἀδὲὴ! (7) αὐ!ε ἰο πιαπαρε σαπιεὶς.--- ΤῊ Π5Ἀηια' εἰ]. ὙΤμδὶ δα 
ἸΒῃπιδεΐίιε. απὰ αἷβϑο ἃ Ἡδρτίϊε (ν. ": ΗςὉ.}) ἀρρβϑᾶγ ἰῃ τ} 15 ἰδὲ ἀθεβ 

ποῖ ἱπαϊςαῖθ 8 δι εγ ΒΟΌΓΟΣ ἴοσ ἴ[Π6 ΠδπηΕ5 8ἃ5 ΒΕΘηΖΙΠΡΕΓ 500- 
Ροβεβ. Τὴ πάπα ΟΝ], νος ἢ Οσσυγβ ΟἿΪΥ μετα, ἢ ἰΐ5. ἃρ- 
ΡΓοργίδῖα πηβδηΐῃῷ ροΐπὶ5 γαῖ μεσ ἴο δὴ γί ςἰα] οὐ βίῃ .---ὐεμάδία ]. 
ΟΥ. 245» ζ.--ἩΜ Έγοποιε 61. Μετομοῖὰ (ὦ β Μεραθών) 5εεπη5 ἴο 
Βαᾶνα θθθὴ ἤθᾶγ αἴθεοῃ δῃὰ Μίζρδῃ, ς΄. Νε. 3".--91. ὑασὶς ἵ, 16 
Ἡαρν» με]. (. 519. 1» ῬΞς. 83) ὦ), 



Φ 

24. 1 ΘΗΚΟΝΙΟΙΕΒ 

27. Ὀ»3}}] “ Ὀρπ ὁ ΠῚ 2 Ὁ Ὁ. Οἱ τ ἔογ Ἴῷκ 8ες 668. ᾧ 36. 
-29. "Ὧν] ΟΥ. ον, ὦ 5 ᾿Ασαρταὶς͵ 1 Σατραι͵ 50 αἰΞο Ἐ, ὦ «οι» 
δηὰ 50 . Κι. ρῥτεΐεσδοϊε, Β.8.---81. φὉ]]. 1το7. 

82-34. Το Κίηρ᾽ Β Θου 56110Γ8.--- ΤῊ 5 οδίδίορσιο Π45 .70᾽ αὖ, ἴῃ 6 
Ἄοδρίδίη οἵ (μι Βοβί, δηά Α δαδῥαν, ἴῃ σογηπιοη τ ᾿γενίοιβ βἰ τα 18 γ 

115ἰ5, αἰϑο ὕ7εμοίαάα' {}:6 50» οΥΓ Βεηπαίαϊι ἰπϑιεδὰ οἱ Βεμαΐαϊ! ἐμ: 6 5οη οὗ 

«Ἱεμοϊαάα' (υ. .), ς(. τ8:5-1:.α 5. 81:6 Δῃηα 2 5. 20":-..--892., Παυϊας: 
ἰουεν]. ἘΝ5. τεμάδσ μηοὶφ, νυ] ἢ 8 ἃ σοπηπιοη τηρδδηίηρ οἱ ἴμ6 
Ηεῦτον ποσὰ (1), Βαϊ Ὧο ὑπο]Ὲ οὗ Πανὰ ὈῪ (με πᾶπιὲ οἵ 

“οπαίμαη ἴα Κπόννῃ εἰβενθεγε, Μ ̓ Ὰ16 7οπαίπαη, ἃ 5οῃ οἱ δλένιδα 

(ϑμεριεῖ), Τλαν] 48 Ὀτγοίμεγ, 15 τηθπιἰοηθά ἰῃ 207-22 5. 21}, ἤδη 

Βε., Ζοοβ., Οε., Βδ., Βη. ἴαϊκε ἴῃῈ νογὰ (11) ἴῃ τ[86 φεηεγαὶ βεῆβα 

οἵ ζίποριαῃ, ἤοτα ποῤἤξιυ. Ζοα. εἰϊεβ [6. 325 8ἃ5 ρδῦβ]]εὶ, θυΐ {Πογα 
505 (13) μᾶ5 σεγίαίηϊυ [8]|6ἢ ἔγοται ἔμ6 τεχί (ς΄. νυν." ", οἴμεγ Ηβῦ. 

Μ55., Δηα Ὁ). ὙὯὲε ὑπῃς]ε5 οἵ Πανὶ δὲ πονῆθγε ρίνεη; Τομδίμδη 
5 οηα οἵ [ῃε πηοβί σοτωπῆοῃ Ηθργανν ἡδηλθβ; (, Ἦ, σεγίδί ΠΥ ἴοοκ 

ἴῃς σοπηπιοη πηδδηΐης μηοῖσ. Α περμον ψουά ποὶ ᾿ἰκεὶγ Ὀς 

ΠΒοβθῃ 85 ἃ ΠΟ. Ώ56]10Γ, ΠΟΙ ἷβ {πε γα ΔῊΥ γεάϑοη ΜὮΥ οἰ μοῖ ἰγδα θη 

ΟΥ ἴΠ6 ΟὨΒΓοηΐοΪ6γ δ  τασν 5ῃου ἃ πλαῖκα [15 παρμονν Πανὶ 5 
Ιεδάϊπρ σουηβεῖοσ. Οἱ μὲ οἴβεσ μβδηά, [6 οὔἱν 7οημδίμδη ΜῈΟ 
ψγ85 8η δάνίϑεγ οἵ Πανὶ τνᾶϑ {πε βοη οἵ 54] (οἵ. 1 5. 19. 20). ὙΤῇδ 

ΟΒγοῃίοϊεσ ςογίδίη!υ βεϊεοίεὰ Α μἠδοῤῥεῖ ἀπὰ ΗΠ μομαΐ ἴτοτὰ ραγίϑ 
οἵ 2 5. (νυ. ὁ.), οὶ Βε ἀϊά ποῖ χυοῖε, 50 Βε τῆδὺ 4150 μάνα νυ ϑῃθα 
ἴο τεῖθγ γεν Βεσα ἴο ([Π6 τοπιδηῖῖς βίοσυ οἵ αν ἃ δηὰ 7οπδίῃδῃ. 
ΤΠε νογὰ ὙΠ 5 υϑοα τηοβὶ οἴϊθη 85 ἰουεά οπ6 (ἰουογ), (ι. αι} Ὁ 

30 {{π|65 ἰῃ (ΟἿ. 4130 ἴῃ 15. 5', ὑΒεσα [1 [5 ἐχυίϊναϊοηϊ ἰο γέεμά (ΒΒ). 
Τουνὲν 8 Ὡοὶ ἴοο βίτοης ἃ ψογὰ ἴο ἀεϑοσίρε ἴμε ἔτίεηα οἵ 1 5. 

181. 5.204 1.2 5. χ5,. ΑΔ πιαη οἵ ἐκὴ!, ἃ ἰαὶτ τεπάεσίηρ οὗ [Π6 ποχί 

εἶδυβε (38 29..4) ((΄. 2 (ἢ. 265 34:5), 8 σαγίδί ΠΥ δὴ δρὶ ἀδβογίρ- 
τίοῃ οἵ Τοπδίμδῃ, ἴῃ βοὴ οἵ 581} (ζ΄. 2 5. 13" 5"). Απάᾶ ἢὲ τοας 
δογῖδε (ΝΠ ΒῚΟῚ) σου ποῖ ἀδβογίθα Ἀἰπι, θυΐ (ῃς ἔογπι βυρρεϑίϑ 

1ῃδῖ [Π6568 ΨοΓ 5 ἃΓῈ ἃ ρῖοββ, ΜΟΙ 8 δα τῆοσα ργορ8 16 ὈγῪ {πο ῖγ 

ΔΌβεπος ἔσομι (68 ἀπά ἔτοπι Οτίρεπ᾽ 5 ϑεριυδρίὶπί ἑεχὶ (Εἰεἰὰ). Α 
δἰ οββαίογ ἔουπά ἃ βοσῖθε πηθηϊ οηθά ἰῃ 18: 2 5. 8:1 δηα 2 5. 205, δηὰ 

τϊβϑίης ἴῃς οἶος Πεγε, δα ἀθὰ 1}15 ρῇγαββ ἰο {πε ΒΕγϑὶ οβῆςοσ, ἱστιοῦ- 

ἴηρ τε ἔδοι (ῃδΐ μα γγὰβ δἰγθδάν ἀββογί θα ἃ5 ἃ σουῃϑβεῖοσ (7}}}}»). 

ΑΙΒουρῈ «οπαίμαπ Ἀδὰ Ἰοηρ θεθὴ ἀεδά (1 8. 313), Αἰ βώπορμοὶ δὰ 
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50 ὑδεῃ ἀδδά ἴοσ βοπῖε {π16 (2 5. 173}, δη ἃ (δε 15 ἄοε5 ῃοΐὶ ρυγροτί 
ἰο εἶνε ἴδε οβςεΓ5 ᾿ἰνίηρ ἰῃ Πανὶ 45 οἱἀ ἀρθὲ.0 Ὅλα ργορεῦ ρἶδος ἔογ 
7ομδίμδη ἴ5 ἂδἱ (δες μεδὰ οἱ (8 οαίαδίοριε, βίηςε Βα νγὰ5 Πᾶν 8 
Βγϑὶ σουῃβ6]]οσ.---ὐο τ εἰ, [86 δοπ οὗ α Ηαομηομἶε). Α ϑοὴ οἱ ἃ 
Ἡαο)»πομῆϊσ ἰβ ταθηιοπθα ομοε εἰβενβεσα (11.}). ὙΒΕ νογὰ τηθδη- 
ἰῃρ ““ν͵56᾽ 15 Ῥαγίου ΑΥΪῪ ἀρργορσγίδία μεγε, οἱ (δε ἰυΐοσ οὗ ἴδε 

Κίηῃρ᾽Β 50οη5.---33. 4. κἐ}|0}}}6}] ἃ ταοβὶ ἰγυβίεα σουῃβοῖϊοσ οἵ Θανίὰ, 

ψΒοϑα νοσὰ νγ85 85 ““1(ἢς ογϑζὶε οἱ σσοά᾽" (2 5. τό"), Ἰοίμθα Εἰ πι56} 

ἴο ΑΡβαίοπι ἀυτγίηρ με σενοὶὶ οἱ [μ6 Ἰαἰίεγ (2 5. 1.5}}), ἰβεὴ Κι ]οὰ 
δἰ πηβεῖ ἢ θη 18 σουη56} ψὰ5 ποὶ [ο]οννεὰ (2 5. 17)3).--Ο μολαΐϊ, 

ἐμα Αγοβε!6] Ὀεϊτεπάεα Θανίὰ ἀυτίηρ [ἢ βᾶπι6 σε ε!] μι, ς΄. 2 8. 
1558: χόι9-ν χηρ, ΤῊΣ “Ῥογάεσ οἱ ἴῃς Ατὐο 65 νγὰ5 ἠοΐ ἴδγ 

ἴγοιῃ Βεῖ-εἰ 705. 16.---Τῆς ἀἰηρΣ ᾿ίεμα]. Οὐ. 2 5. τοῦ τόν 
αἶβο τ Κ. 4. “ὉὍΒο {τἰοηἀ᾽ δηὰ “ἴθ νν6}} θεϊονεα ἐγίοπα ̓̓  ψοσα 

εἰ1ε5 οἵ Βοπουὺγ ἰῃ Ἐφυρὶ (5εε Ετχιηδη, 4 ποίορ Ερυρί, Ὁ. 72). (ᾧ. 
ἃἰϑο : Μᾶδςο. 2:3 3" 619 τῶν φίλων; το 11" 2 Μᾶς. 8" τῶν 
πρώτων φίλων.)--34. "ελμοϊαάα', ἐδιε Ξοη οὐ Βεπαΐα}] ἰ5 εἰβεννβεγε 
“Βεπαίδῃ, ἴῃε βοὴ οἱ 7εμοίδαδ᾽᾽ (566 γεΐδγεῃςεβ ἄθονα νυ. 3). 
Βεγίβεδι νου]ὰ 5 πρὶν ἰγδῆβροβε, Ὀυὶ ἀραίηβὶ (5 οἤδηρε ἅτε Κα., 

Ζοε., Οε., 6’ αἰ. Α ρείεϑι ἰβ ἐεχρεοίεα θείογσγε Αδίδί μα (ο΄. 18" 
2 5. 205) δηά βίπος 7εβοΐϊδα ἰβ ἀεβίρῃαίοα “με ῥγίεϑι᾽" ἴῃ ν. " 
(υ. 5.) ἰῃς ἰεχί 5 ργοθδθὶγν οοττεοὶ 85 ἰΐ βιαπάβ. (Οη ἴδε β8πη6 πδῆηδ 
ἴον σγδῃαίδιμεσ δηὰ σταηάϑβοη, οὐ. 24".)--αὐἰαίμαγ]. Οἵ. 245.-- 

"ο᾽ αὉ] αν 8 5ἰϑίεσ᾽ 5 500, 2:9". 
ΧΧΥΠΙ-ΧΧΙΧ. Ῥανίἀ᾽ 8 1648ὲ Δββο Ὁ δηά [8 ἀδαίῃ.--- 

Βανί ἰ8 τεργεβεηϊθα 85 Ἷδ]]ηρ ἃ ζϑηεγα] ἈΘΒΟΠΊΌΙΥ ἴο ται γ (ἢ 

«Βοῖςε οἵ ϑοϊοπῆοῃ 85 ἢἷβ βυσοαββοσ, Ὀὰΐ δοοογάΐϊην ἰο [Πε Ὠἰδίογί δὶ 

τεροχά ἰῃ τ Κ. :, ϑοϊογηοῃ οὐδὰ ἢΐ5 βυιςςοββίοη (ὁ ἰδ τῃδο δι ἢ 8 

οἵ Ηβ πιοίβογ, Βαίἢ-5ῃεθα, δηὰ με ρσγορῃεὶ Ναίμδη. Ασοοσγάϊηγ ἴο 

(Βς ΟΒτγοηίοϊεσ, ϑοϊοσηοῃ ννὰ5 ἰῃς δρροίηϊεε οἵ Οσοὰ Βἰτηβ56} (485 οὐ. 
22" “). Ὑὴδε ῥτγίποῖραὶ ρυζροβε οἱ [μ6 Δβϑε Ὁ] νὰ5 ἴο δοαυδίπί 

18ὲ ρυδ]ῖς τ (Πς ῥγο)εοὶ οἵ Ὀυϊάϊηρ ἃ ἰεπιρ]Ὲ δηὰ 80 βεουγε (ῃ6 
Ῥορυΐαγ βυρροτί (28:-3), Πεησς δοϊοπιοῃ νγᾶ8 ρυ Ὀ]Οἷγ δανίΞεὰ οἵ Ὠΐ5 
τεβροῃϑι ΡΠ (428-19); [Π6 ΡΙδη5 νεγε ἰγδηβίοττοα ἴο ἢἰπὶ (28:1-..); 

Βα νὰϑ8 φίνεῃ ἐποουγαρίην Δ35ΌΓΔΏΟΕΒ οὗ Βιρροτί (28.-.); δηὰ (ῃς 
Ρτίποεβ εγὲ οδ θὰ ὑροη ἰο δἰά ἴΠ6 ῥγοὐεοὶ ὈΥ ρεζβοῃδὶ σοπίσίθιυ- 
ἰίοπϑ (29'-"). 415 ϑοϊοπιοῃ 5 ζτδ]! βεά (ἢ σοτηρ[εἰίοη οὗ [με ΤΈΠΊρΙς 
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ΒΥ ἃ ρῥγᾶγοσ οὗ ἀραϊοαιίοῃ (1 Κὶ. 83:9), Ὀ]εβϑίηρβ (1 Κὶ. 854), ἀδαϊ- 
᾿ΠδίοσΥ βδογίθοεβ (1 Κ. 84...), δῃηὰ ἃ βαογεὰ ἰεαϑί (1 Κὶ. 85), 50 
Ῥανὶά, δοοογάϊηρ ἰο [15 δοςουηί, τιᾶγκθὰ (ῃς σοπηρ]εἴίοη οὗ 85 
Ρσχεραγϑίίοηβ ἴογ ἴμ6 δυϊάϊηρ οὗ {μ6 Τεπιρ!6 ὈΥ ἃ ῥγάγεσ (29.".,"), 

δΙεββϑίηρβ (299), βδογίβοθβ (29), μὰ ἃ βδογϑὰ εαβὶ (293). ὙΤῈ6 
μιἰβίοσυ οἵ αν οοβεβ ἢ ἴΠῈ δηοίπιίηρ οἱ ϑοϊοπλοῃ ἃ5 Κὶπρ 

(1955), 186 δοσοιῃὶ οὗ ᾿ἷ5 ἀδαίῃ δηά ἃ ϑυχηπιασυ οἱ ἢ ἷ5 τεῖΐρτι 
(19"-9. 

ΧΧΥΙΙΙ. 1-10. ϑοϊοπιοῦ ργοδοηίθά ἰο ἴπ6 Δ5ΒΟΠΙΌΙΥ 85 ἴδ 6 
ἰνίον ΒΟ Βιιο 550 ἴο {π6 [ΏτΣΟΏ6.---1. Ιου Παυϊά α:- 
δεριδίοά αἰ ἐπα ῥγίνιοος οὗ 15γαο!} ἃ φεῆεγαὶ ἰθγπὶ ἱπο] υἀϊηρ 411 {ΠῈ 

Ρτίμποοϑ ἀεϑίρτιαίοά ἰηῃ (ῃς Ζο]ονίην [ἰ5ὲ, ὁ.6., ἐμι6 ῥγέγοος οἵ ἐδ:6 ἰγὶδ65] 

πιδητοηοθαά ὈγΥ πᾶπὶα ἴῃ 27.5-3, ἐσ ῥγέγιοες οὐ “διοσα ὐἰοὸ ϑσεγυεά {6 
κἰπρ δῪ σομγ565} τηρηϊοηθὰ ὈΥ πάη ἴῃ 275, “1:6 ῥγίποες (οτ 

εοαῤίαΐη5) οΥ ἱπομδαπάς απὰ {π|6 ῥγίγιοες (οὐ σαῤίαΐη5) οὗὁἨἁ κμηπάγεα5] 
τερεδίοα ἔγομι 27, ἐδι6 ῥγέμιοες οὐον αἱϊ ἐδ:6 ῥγοῤεγίν απά ἰμι6 οαἠϊε οἵ 

ἐδι6 ἀἰμε] ἴμοβε τηθπιϊοηθὰ ὈΥ πάτα ἰῃ 275:.--ὠ|οπα μὲς 5δοη5 τὴ} 
ἐδ ομμοῖ 5]. 7. Η. ΜΙςομδο115 (γος 5γγ. τερὶς οἱ βέογμηι οὗμδ, 
ς. 275 5... Μαῖο γομῖρ. δίέοσφμο 5μ05) ἀῃι!ὰ τπηοάοτῃβ (Βε., Κε., Ζοε., 

Οε,, Κὶ., ΕΝ5.) οοππεοὶ ἀπά μἰς 5δοης ΜΠ τῃ6 ργεοβαϊηρ---ἰῃ6 Ρο5- 
5655 ἢ 5 οἵ ἴῃς Κίηρ Βεϊοηφίῃρ 4150 ἴο ἰϑ βοη5---ΐϊ [μ6 πχεπίίοη οὗ 

18ὲ Κὶπρ᾽β 50η5 ἰβ ἴο ΒῈ Ἔχρεοίεβα μεγεὲ δηὰ {Π6Ὺ ἃγε σδγίδ Πἰγ ἷπ 
Ρίασς ἰπ βυςσῃ δὴ δββθαθὶγ, ο΄ τ Κ. 1". "5 (υ. .).-ο- ὃ. ΜΊ 
ὀγοίδιγο"]. ΤῊς Κίηρ ννὰβ τεραγά δὰ 5 ἴῃς Ὀγοίεῦ οἵ Ηἷβ βυ)εςί5, οἵ. 

Ἀι. 1715. 10 ΞΟ Ι 85. 30} 2 5. 101} (1.)--άς γ0γ γιέ, εἰς.1. (. 221.-- 

Α μοιδε οἵ τοδί 70γ ἐδια αγὲ] ἴ.6., ἃ ῬΡεττηδηθπὶ ἀροᾶθ. [{ δά Ὀδεη 
εςἀττίεα ρου ἔγοπι ρΙδος ἴο ρΙᾶοε ργενίουβ ἰο [8 {ἰπ6.---Τ}6 7οοί- 

δἰοοῖ οΓ ομν Οο4] τοῖετϑ ἴο 1ῃε “τηθγογ-ϑθαὶ᾽" (Π59) (σ΄. ν."}) ὑροῦ 
1(ἢε ἀκ (σ΄. ἔχ. 25) (Βε., Κε., Ος., Βῃ.).---ἰ μαά ῥγεῤαγεα] ἀοε5 ποῖ 

τοῖοσ ἰο ἰῃς ῥγεραγαίίοῃϑβ οἱ 22" 5: 1. 5.) δίῃςε [ἢο56 Ψεσα τηδάς ἴο δὰ 
ϑοϊοιμοῃ (225). ὙΤῇε ΟΒγοηίοϊεγ μεγα τεργεβεηίβ ἱπαὶ αν ἃ πλδάα 

τεδὰγ ἰο Ριυ 1] μεΐογε σοά μά σοταπηδπάβα ἢἰπὶ ηοΐ ἰο 40 50 (ς. 17 

--. 5. 7η).--3Ξ. (ΟἹ. 22.---.. δ. Α5 Ὑδνεῃ ομοβα Τυἀδῃ ἔτοπι 8}} (86 
{ὴθε5 (ο΄. 53), 16 ἤουβε οὗ 7ε556 ἔγοπι [υάδῃ (('. τ 5. 16)), δηὰ 

Ῥανὶά ἔτοπι δηηοηρ 81} 5 Ὀγείδγεη (οἵ. τ 5. 165-12) ἰο θὲ ἴ}6 τεϊρηι 

Ρτίποα (τ΄. 11" 1715 5. γλ1ι Κ'. 8:.), 580 Πα βεϊεοϊθά ϑοϊοπιοπ ἔγοπι 

δΔοΠΡ ἴΠ6 ΤΊΔΗΥ 505 οἱ Πανὶ ά 10 ἡ μον ἐ}ι6 ἐδγοηε οἵ ἰ᾿ι6 κίπιράοηι 
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οἵ Υαΐιυεμ (ζ΄. 295 17... ϑοϊοπιοι ἰ5 ἔδυ οΟοἰ με τ ἀϊνίης 
δυϊβογῖιν.--ὃ. 7. Ν... 15 τερβδίοα ἔγοπι 22'" (ᾳφ. υ.). ἍΝ ν. 1. σ΄. 
17", δη ἃ ἩΠῈ ν. 5 οὐ. τ Κ. 3: 8ε. ρ..--9-10. ΤἩανίά οἰοπε5 (5 
Ρογίίοῃ οἵ ἢἰβϑ δά άγεββ ψἱἢ ἃ ρεγβοηδὶ δαπηοηϊτοη ἤγϑὶ ἰο {86 
Ἄσοπρτοραίίοη οὗ 5γδεὶ (ν. 5") ἀπά ἴῃδη ἴο ἢΐβ ϑοῃ ϑοϊογηοῃ (νν. "- 1"). 

ΜΙ ν. " οἱ. θὲ. 45... 2. 2019. .Τν. 2: Ί λα ῥεγγεοί βδαγί]. 
(7. 29». λν»} 1 Κ. 8ι..-- γαλκινεῖ μαι οὐοσοη ἐλθέ, εἰς. νυ. 5. νν. 4 5: 
ΎΤΠε δάάγεββ ἰ5 ἱπίεστυρίοα Ὁγ (με ἰτδηβέεσ οἱ ἴῃς ρίδῃβ οἵ {88 
Τεπιρὶε ἴο ϑοϊοπμοη. να σεβιπλεβ ἰβ δασποηϊίοη ἴο ϑοϊοσηομ 

ἷῃ ν. 39, Ῥερίπηΐηρ 858 Βε ἰβᾶνεβ οἱ Ποσε. 

1. ὈΠΡῪ] εἰβενβετε ἰπ ΗΙΡΕ. ἴῃ ΟΒ.-Ἔδτ.-Νο., σα ΓΒ. 135 το' (δῖ 
ἔτοτα ἴ8ε ΟΒτγοηΐς!ογ) 2 ΓΒ. 53 (“- τ Κ. 81) τα! (-π 1 Κ. 1125). 158 ἰ5 

δϑοτὶ θὰ ἴο δὴ εχίγα-ςαποηΐοδὶ βϑοῦτος Ὺ ΒςΒΙεσ, Βη., ΚΙ., θυῖ ν. ἐπ 

ἰοοο.--- τ πΌΠ] 1. 42. ΑΨ ΨΕΙΥ ςοιηῆοη πογὰ οἱ ἴδε ΟἈγοηίοϊεσ.--- 
ΓΦΌΠ] ἔοτ τογαὶ οβῆςειβ ἰ8 ἰδῖς (ΒΏΒ. ΓΦ τ Ὁ), ο΄. 2γ'  (. 1η} 
223 Ἐϑῖ. τἰὸ Ῥσ, 29"3.---ΦῈ}] υϑεὰ εἰβενβεγε ἴῃ Οἢ.- ΕΖι.-Νε. 85 ἃ βεπογαὶ 

ἴεγτα ἴοσ σπονδῦ]ς ροββεβϑίοηβ, 273 2 (Ἐ. 31 323 ΕΖσ. 85 τοῦ 8}} οὗ ψ Ἀϊ ἢ 
δτε ῥοῦ ἔγοτη [86 ΟἈτοηίοϊογ, 1. τοῦ.--τοΌ ΟΠ ὉΡ Ὁ)251] πδηϊτπς 
ἴῃ Φβα, ὧν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ σὺν τοῖς εὐνούχοις, Ἐ Π]ΐοσσμε σὸς 

εμπε ἐμημομς. Βετίμεδυ βίαι θὰ (ἢς ἰο]]οννίπς τεαϑοῃβ ἔογ ἰδ κίπρ ν)30) 
ΜΠ ἴῃς ῥτεοθάϊης θοῦ: (α) ὃ ἷ8 τῆς βἰρπ οἵ τῆς φεπ. δεΐίογε Ἴ9Ὁ 
δηὰ ψουἹὰ Βαγάϊγ Ὲ [86 ἴῃ οὗ {πε δος. Ῥεΐίογε ἴπ6 πεχὶ ψοσά; 
(2) ἱξ τλς ϑοη8 οἵ αν μδὰ Ῥεδεὴ ἱπίεπάδά, {μπεῪ που] πο θὲ ρίνεη 
ἴῃ τμῖ8 ρΡοβίοη. Τῆς ἢγβὲ ἰβ πὸ νδ]ὰ οδ]εςϊίοῃ ἴῃ ἴῃς (ΟΒγοπίοϊεσ᾿β 
στὶτηρβ. ΑΒ τεραγάβ ἴῃς ογάεγ, ἰξ ψὰ ἴυγῃ ἴο ᾿ς. 27, ΜῈ 53}4}} οὉ- 
βεσνε ἴδαῖΐ ὕρ ἴο [δΠῖβ8 ροϊπὶ ἴῃς ΟΒγοηίΐοϊεσ μ88 ἱποϊυάεὰ ἴῃ ἢ 8 
γεῦβα 4}} [ἢ οβῆίςοτβ ἴο ἴῃς επὰ οὗ ν. ᾿' (υ. 5.). ]Ποπδίμδπ, {πῸ πεχὶ 

ἴῃ οτάεγ (273), μβδὰ Ἰοῃρ θεεὴ ἀεδὰ (νυ. 5. 273), δηὰ ἔο]ονίης Ηἷπὶ 
8 (ῆς τυΐοτ οὗ ἴῃς Κίηρ᾽5 βοη8 (2753). 11 ἴβ ἃ ψε]-Κπονῃ ἰδοὶ [δὶ 
δυπυς ἢ ἔγεαυ θην μδὰ ομαᾶῦρε οὗ ἴῃς εὐἀυςαίίοη οἱ γουπρ ῥγίποοβ 
(ϑεε 08. 1. ΡΡ. 793 .}., ᾶτῖ. Ἐυηυς), μδηςε ἴῃς Κὶπρ᾿ 5 50ὴ58 ἢ ἴῃς 
εὐπυς 8 ᾶγὲ ποῖ ουϊ οὗ ογάεσ πεσε, 85 Βε. ςσοηϊεηάε, θυϊ Ἐχδοῖν μετα 

ἴῆον 95βου]ά θὲ ἐεχρεοϊεὰ. ΒΥ Ἴοπϑίγυϊπρ γ220} τι} της ΓΟ] οννΐης, νυ 
Ἕ, νὰ αἰϑο πᾶνε ἃ βδιἰϑίδοίογυ εχρδηδίίοη οἵ Ὁ», Ὡς ἢ ͵8. οἰ πεγνσίβα 
Ῥεου αν ἴῃ (815 11ϑὲ οὗ δοςσιυβαίίνεβ.---ῶ. Ὁ }90ῸΦ] 1. 115.--ΟἽ Ὁ 7] οσουγβ 
ΟἿΪΥ ἐπ ΡΟΘΙΓΥ δηὰ ἰδῖς τυτιἰηρβ (ΒΠΌ8.).--οτ}}}55] 1. 54.--4. γ 055] ὦ 
τοῦ γενέσθαι με βασιλέα, Ἔ ὦ »ὲ εἰΐρεγεί γέρερι, Ἀεῆοα Οὐ. 18ίηκϑ8 

ὦ, Ἐ, τεδὰ 5) 90 π5.---δ. ΠΌΡΕ] 1. 6).--. 0251]. ς.4.--τολ 1550] 1. 67. 
--πῖῦ ὉΝ5] ἐβρϑςῖδ!ν Ὠΐ., 76., δπά ϑβυρβεχυθξ τυτιηρβ (ΒΏΒ. ὃν 

ἡ ἢ). ὕβεα εἰϑενμεγε πῃ ΟὨ.-ἜΖι.- Νε. οἿ]Υ ἰπ 4 (ἢ. 61: (“τι Κ. 85), 
ζ΄. 8150 ΤΙ ὈΛΠΣ ΟἿΪΥ ἱπ Ὦϊ. 6" 76. 4433; 4190 ἘΖτγ. 97. 15 Να. 99, ψ Ὡς ἢ 
δτε ἔγοπι ἴμε (Βγοηΐςοϊεσ (ϑ8ες Τόστευ, ΟΕΙ͂ Ρ. ΡΡ. 14 7.).--ὃΘ. 15γδεὶ 15 ἴμῈ 
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τνν ὉΠΡ αἶβο ἱπ ΝΈ. «31, οὐ. Ὀι. 235: "5 4. 4 9. 1. σἱθ ΜΙ, δ' Νὰ. τό» 
20".---οῦῦτοη 7].--τϑ. ΓΊΣΦΠΟ Ἴχ 53]. Οὐ. 2015 320 ΓΛ ΦΤΙΌ Ὁ (ἔτοσα 
τὰς ΟΒτοηίς]οτ) ἢ; εἰβενβετε ἰπ ΟἿ. ὅπη. 66 (7) .20 γΌσπο "παν ὕ5, 
ἌΧ) ἰδ ποῖ ουπὰ δἱοπα ἰπῃ (Ἐ.-Ἔζι.-Να., δῃηὰ γΣΦΠΟ ΟὨἹΥ οσουζβ ἱῃ 

18εβε ραβϑϑᾶρεβ σὴ (5 τησδηΐηρ, 58ε8Ὲ ΒΏΒ. ΠὩ ΠΟ 1 ἃ.--ΟΦ ὙΠ] 1. 23. 
---Ἴπ.}}} ἴῃ [Ὡς ΗΙΡΆ. ἰαίες (5-- ει] ϊεσ Ὁ 81), ΟὔἹῪ ἴμγες {πι68 πὰ ΟἿ. 
(15. το" ἰ8. ἔγοπι δῃοίβεγ γοοῖ, 8εῈὰὲ Β.Β.), 2 (ἢ. στἱ" 29). ΚΙ. (Κονε. 

Ρ.- 126) 5808 ἴῃς ἔογτηεσγ ςου]ὰ οοσης ἔγοτι ἴμε Οῃγοηϊοῖεσ. Βη. δβογῖρεβ 

Βοιἢ ἰο Μιάγαβῃϊς βουγοεβ, 1. 30.---τὖῦ 1] Ὀτίνεν ρίνεβ διηοπρ ἴῃς 
πογὰβ οὐ σοηϑίγυςιἰοηβ οὗ ἴῃς ΟὨγοηΐοϊεσ ἰοἢ ἅγα υϑοα οἰβεσεγα 
ΟὨΪ ἴῃ ρον (ΣΟΤ. 8, Ρ. 539).--10. πφνὺ ρ᾽π]. ὙΠπὲ βᾶστὴς ρῆγαϑε 
οὐουζβ 88 ἴπε Βπ8] δαἀπιοηϊτίοη ἴῃ ἃ βρεεςῖ ἰπ ΕΖτ. τοἱ, Ὡς 8. ςεσ- 

ἰδίηϊγ ἔτομι ἴῃς ΟΒγοηίοϊον (ϑ8ες Τοσ. ΟΕ Υ. Ὁ. 2:1). 

11. 19. Το ἰγδηβέοσ οὗ [86 Ρ14:8.---11. ΤῊΣ ῥαδίεγη (23), 
ΠΠΈΈΓΑΠγΎ ““σοηδίγυοίίο,᾽᾽ γὰ8 ργο Δ ΌΪΥ ἃ ἀεβογίρίίοη ἰῃ τνογάβ οὗ 
{86 ἀἰπηοηβίοῃβ, πλδίοσίδὶ, εἴς. β πιασ ἰο νυ μδὶ ἰ5 Γουηά ἰη ΕΧ. 25," “., 

δηά ποῖ ἃ ἀτανίην. Ὀανίἃ ἀεο]νεγθά ἰο ϑοϊοσθοη ἐΐε ῥαΐέεγη οἵ 
ἐμε ῥογεῖι, ο΄. 2 Οἢ. 341 Κι 6:; ἀπά οἵ ἐπε ποιι5ε5 ἐδεγεοῇ (υ. 1.), ἔ.6.., 

(6 τοοπηβ οἵ ἰῃ8 Ταπιρὶς Ὀυϊάΐηρ, ἰμῈ δ] οὐ ΠοΙν ῥαος, {π8 
ἀοδῖγ οὐ ἨΟΙΥ οἱ Βο]165, δηά [Π6 5ἰἀ6-σμδιηθεγβ (1 Κὶ. 66 ); αμά οἵ 

ἐμ6 ἰγοασμγίοδ, ὈΡΥΟΡΔΌΪΥ (Π6 5ἰἀθ6- μη θετβ; σπᾶ οὗ ἐμὲ ὩΡεΥ 

ἐἰαγηδεγς, ο΄. 2 (ἢ. 3"; απά οἵ {ἰδ ἵππον οπανιδεγς, [μ6 Ροσοῦ δηὰ 

ΒοΙ͂ν ρῥΙδοα δεοοογάϊηρ ἰο Βε., Κε., Ζοε.; αϑπά οὐ ἐπε ἤοιιδε οὔ “διε 
γιογογ-δεαί, ἐ.6., τῃ6. ΠΟΙ οἵ ΒοἸ᾿65.---12., Τανί, δ5. Βεσε τερσϑ- 
βοηίθα, α]5ο ψογκεά ουΐ 81} (ῃε ἀεί4}}5 ἰοῦ [6 σουγίβ ἀπά ἴογ ἴμ6 

ΒυΓτουηἀΐηρ Ὀυ]ἀΐηρβ, δά ἀεἸϊνεγοὰ ἴἰὸ ἢΐ5 ϑδοὴ ἐᾷ ῥαΐῤίογη οἵ 

ευεγγίλήμρ ὐϑλολ κε μαά ἐπ πὲς νῆμά (ἰϊ. ςρὶγ). ὙΤΪ5. ἀδὲ οἱ 
δρὶνὴ! (ΠῚ) 85 1ΠῈ ββεαὶ οὔ ουρϑῃ οἵ πηεπίδὶ δοίβ ἰ5 ἰδίς, οἵ. ΕΖ. 11τὸ 

205 (Β08., ΠῚ". θ6).--- ον ἐμ6 ἰγεασεγίος οὐ 6 κομδε οὐἡὁἨ Οοά απά 
ον εδι6 ἱγεασεγίος οἵ ἐδι6 ἀραϊσαίοά ἐμη.65} (οὐ. 2659) ἀεβογῖθεβ5. πόσα 

ΟἸΟΒΕΙΥ ομ6 88 ἴο ψῃ ΓΙ αἱΐ ἐδ ἐμανιδογς γομμᾶ αϑδομέ ψοτα ῥαΐ. 
πτνεῖβε 18. ἰ5 διιδίρυουβ. Απά 7ογ ἐμ σομγϑδοδ, Οἶζ., ΤΩΔΥ ὃ6 
[ἀκοὴ 85 ἃ ἼἿοηπιϊηυδίίοη οἵ 707 4:6 σομγίς ἀπ γον αἱ ἐπε οἰανε- 

δεγς (ν. .), ἐνκ., ταὶ Ῥανίὰ ἀεἸϊνετεά δ]5οὸ ἃ ἀεϑβογὶριίοη οἵ {88 
ΠουΓ565 οἵ (6 ρῥγίεβϑίβ, εἴς., ἴο ϑοϊοπιοῃ; οὔ ἴΠ6 γεγϑε πᾶ ζοῃ- 

εἶπας (με ἀεβογίριίοη οὗ ἰμ6 υ.565 οἱ αἱΪ ἐΐε ομανιδεγς γομηά αδομέ 

(ν. 5"). ΒεηΖίηρες ροϊπίβ ουἱ (μὲ 1ῃΠὲ νοτὰ ῥαΐεγη (ΓΤ 35) 

οουἹά Βαγαὰϊγ θὲ υϑεά ἴοτ ἃ ἀεβογίριίοη οἱ ἴῃ6 σουγβαβ, δηὰ 
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ᾧ (καὶ τῶν καταλυμάτων) οετίαἰ ΙΥ σοηπεοίεα (5 γεγβα τ 
ν. παν Βεγίμεδι. ([ο]οννοὰ Ὀγ Καε., Ζοε., ΟἽ.) Βεϊά (δαὶ 411 οἵ 

(818 νεῦβῈ ἰβ8 ἃ ἔυτίμες ἀεδβογίριίοῃ οἵ ἴῃ6 υ86ὲ5 οἱ {πε σὐαριδεῦς, 

ΨὮΠΣ ν. "6 15 ἃ σοπίηυδίίοῃ οἱ ἴῃς (Πίηρβ ἀεβοσι θεὰ Όγ ῥαήέεγη, 

Βδῆοα Βα υπάετβίοοά πὲ ρανε κέηι {π6 ῥαΐίογη Ὀεΐοτα ν. "..---14, 
ΤὨε ΟὨγοηΐοϊοσ ννὰ8 ὑγοῦϑΪΥ ἰμβυοποεά ὈΥ με δοοουπί οἵ [86 
{Δ ρογηδο]ς ἴῃ ΕΧ. 25, ἡ θεγα Ὑδῆνεῃ γίνεθ Μόοβεβ ἴῃ ρδίζεσγῃ οὗ 
“δε ἰἀθογηδο] ς᾽ δηὰ (ἢ6 ραίζεγῃ οἱ ““4}} [15 νεβ5615᾽᾽ (Εχ. 25"). 
-- ον αἱ! πνε55οἰς οἵ ευογγ κὶπά οἵἉ 5εγυΐς6]. ΤῊδ ρῥ]εοηδϑβίϊς βίγ]ε ἰβ 

Τδαγαοίεγϑιϊς οὗ ἰΒς ΟὉῃγοηίεϊεσ.-- -1δ., 41πᾶ α τυεῖσπ! Κογ δι6 ροϊάδη 
εαπαϊεσιίοις απὰ ἐμιοὶν ἰαπεῤ5] ἐ.6., Τοανὶ ἃ ἀρροϊπίεά (1)»}) (ν..) ἃ 
οεγίαίη ψεῖρῃς ἴοσ ἴῃς σδηα]θϑιῖς Κ8 (ο΄. 2 (Ὠ. 47).--ἋΟαμαϊεοοκς 
ὉΓ τἶνογ] ποὶ πιεηίἰοηθα εἰβενῃεγα; ἱμουρῃὶ οὗ 85 υϑεὰ ἰπ (Βς 
Ρτεβίβ᾽ ομαπῖθοτθ (Κα., Οὐ.); ἰῃ σϑα! νγ ἃ πλοτα ἔδηου οἱ {με 

ΟΒγοηΐοϊεσ. ὙἘδ 88π|6 ἀρρ ϊεβ ἴο 1Πε ἰσδἰες οἵ σἰΐνον ταθιιϊοηδὰ 

ἴῃ ἴῃς [οἸ]ονίη νεγβε.---16. ΕἸβθ ΠΟΓΕ ΟὨΪΥ οηα ἰ80]6 οἱ 5βῃον- 
Ῥγεδά ἴ5 πηθητ]οπθα (τ. ἘΧ. 255 5: 37}9 401 Καὶ γ.5.2 (Β. 13: 

2013), ἐχοορὶ 2 (ἢ. 4)", φ' υ.---17.. Α5. ἴῃ [Πὲ ἑογεροίῃρ νεγβεβ, ἠέ 
ξαυε ἐδ ῥαϊογη ταυϑβὶ θὲ υπάἀετγβίοοά.---ΤῊς Μεελ-ποοῖς (ἰ.6., ἴουκ5 
ἴογ ᾿ξ ηρ τηθαῖ) ἀγα πηδηἰοηοα οἰβεινῃεγα ΟὨΪΥ ἰῃ ΕΧ. 27) 38: Νυ. 

4.260. 4:5; ζἤ. α150 1 5. 2,5: ἡ -ὐΤὭς δαείηδ νεσα ιϑϑἃ ἴοσ βργὶ ΚΙ ησ 

ἴῃ Ὀ]οοά οὗ {με νἱςεἶτη ἀραἰηβὶ (ῃς 4]ἴᾶγ, οὔ. 2 (ἢ. 291, δῃηὰ (ες οἐῤς 

ΨοΓα ἴμοβε ἢ  ΙΘἢ ἴῃς ἀτίη κ- οξοσίηρ τνὰβ ρουτεά ουΐ, Εχ. 25" 
247. Νὺυ. 4" {.--ΓΒε δοιοῖς ΕΓΘ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ οσονεγο ἀΐβῃ (Βε., 

Κα., εἰ αἱ.); ταθηιομθά εἰβονγῃογε ΟἿ ἰῃ ΕΖγ. 119- 19 851:,---18, 
ΑΠαν οἵ ἱποεεη5ε]. Οὐ Ἐχ. 301-.9. 2 (Β. 26:,---Απα ἐπε ῥαξονγη 

οἵ ἐδιε ἐμανίοί, {6 οἠεγμδηη]. ὍΣ σΒεγαθίπι ἀγα τμουρῃϊ οὗ 85 
ςοῃϑεϊ ταις Οοα᾽β ομαγίοί ἃ8 ἰῃ Ῥ5. 18: (οἡ, ὙὝΠ6 (Ὠγοηίο]εῦ 
ΡτΟΡΔΌΙΥ μά (πὰ νἱϑίοῃ οὗ ΕΖ. 15 5. 1» 5. (ο΄. Β5. 495) ἰῃ πιϊπά.--- 

19. ΑΙ τιμἷὶς ἐπ ὐἱδηρ ᾿ς ἤγονι ἰμ6 μαμά οὐ Υαλμινεῖ προη πα, 
εαμδὶπρ νι ἰο μπάογείαη, ευεη αἱ {16 τυογὰς οὔἉ ἐδιε ῥαϊογ}]. Α5 
Μοβεβ τεοεϊνεά ἴῃς ραίίθγῃ οἵ ἴπ6 ἰδθθγῃδοὶες δηὰ ἰΐ5. νββ856}8 ὉΥ͂ 
αἀϊνίπε ἱπϑρίγαϊΐοη (ΕΧ. 25". “9 27"), 30 ἴε (ῃγοηίοϊεσ, Ὡς ρἰνίησ 

Ῥανίᾳ {μῈ εγεαϊὶ ἴοσ ργεραγίηρ {με ρ]δη5 ἴογ {με Τειωρίε, ἀβοίαγεβ 
18δὲ Ὑδένθἢ τγᾶ8 (μῈ βουτος οἵ αν 5 Κηον]εάρο. “ὙΠεὲ Βαπά 

οἵ δνε ὕροη.. .᾽ ἰ5 ἃ ἔγεαφυδηΐ Ἴχργαββϑίοη ἔοσγ ἀϊνίῃβ ἰηβρίγα- 
του (ς΄. 2 Κ'. 3:5 ΕΖ. 1" 3}. εἰς.). 
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11. Γ2Γ] ἃ ῥαϊονη δοοογαάϊηρ ἴο το δηγίμίης ἰ5 οοηπβίγυςίεά, 
Ρ δηὰ Ἰαῖς (Β08.), ο΄. νν. 135. 18. 19. ΡΣ ΠΝῚ] ὦ καὶ τῶν οἴκων αὐτοῦ. 
Τμῖβ, οὐλὴν τν, ἩΒΙΟΒ ἰδ ἀηγεδάβθ]ε ὑη]688 ΠΣ ἰβ ΞΌΡΡ]ςὰ, 5 

ἴδε οοττεσὶ τεπάογίηρ, ζθηογα  δαορίεα, πὰ (ἢς Ξυβῆχ τείεγγίης ἴο 
18ε Τεπρὶθ. Βπ. οογγοοῖβ ῬῺ3 ἴο ["37.---Ῥ 2 1)}] 8180 ἴῃ σοϑίογοα ἰεχί 
οὗ ν. 3 7 δ ἰοδη-νογτὰ ἔτοπιὶ οὔ (γουρῃ Ῥεγβίαπ (ΒΏΒ.) ]. 19.-- 

ΠΥ] ΟἾΪΥ μετα ὈῪ (86 Ομγοηΐοϊεσγ ἴῃ ἴμ6 βθῆβε οὗ βεδῖ ΟΣΓὁ ογζδῃ οἵ 
τηδηί8] δοῖβ. ΤῊΪ5 υβς 5 οσοδβίοῃδὶ δηὰ ἰδίς (ΒΏ8.).---12. Ὀνπῦνη 2] 
1. 15.--..80-14. ὥδπλ Βεῖε δπὰ ἴῃ 18ὲ ζο]ονίηρ νεῖβϑε δογψεα.---1δ. 
2. ὉΠ ῸΥ 2. ΓΥΌΌΣ ὈΡΦΌΙ. Βε. οοπβίγυοα ὉΡΦῸ 85 δος. οὗ [δες οδ]. 
ἀερεπάδηϊ ὕροι ἸΏ οὗ ν. "} (150 Ζος., Ος.) δηὰ 351 85 ἰῃ ἔγες βυροζάϊπα- 

οι ἴο ὈπυΣ (Ζος.). ΤΆς ἰεχὶ 18 οὔβουγα.--- 2 }5] ΟἿΟΣ Μ558. ΓΙ}. 
- 18. ΤΣ ΓΟΥ] ὅ 18 ε βίστι οὗ [π6 δος., Βε., Κα.» δἰ αἷ.----Ό 50. ὈΥΦ ΩΝ] Βε. 
εοτσεοῖςα ἴο Ὀρϑοτν οσ θη τὴ ὦ, Ἐ, θυΐ 5εε Κα.---19. ὃν πγον ἼὉ 2022 
ὈΨῈ] πγῖν ταυβί μὲ [8 50 ]θοὶ οὗἉ δ)", 85 ἰξ 15. ἱπιρ!ἰοὰ ἴῃ ἴδε ρῆγαϑα 
ττν Ὁ (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.). ὃν Βα5 εξ Ἴςοπβίγιςα ἴῃ ἴσος ἀϊβογεης 
ψ8γ5. Βεγίμβεδυ οοπηςοῖθα ἴδ ὙΠ 2,22 88 ἴῃ Ῥ8. 405 ὋΡ 2100 “Ῥτε- 
βογίρεὰ ἴο της,᾽᾽ Βεπος Ὡς τεπάεγεὰ ἴῃς ρδββαρε ας αἷΐϊες αὶ ἀμνοὶ εἶπα 
τεὴν ων Ν ονηι βοόρεδεηα δον νοη 7 αἶυε" 5 Ἡαπὰ 7αλνε ρείελτί, πὰ υπ- 

ἀετβίοοά ἴῃς ἰανν οὗ Μοϑβεβ ἴο ὃς τηδδηῖ, βίηςε ἘΧ. 25 ἢ. νγαβῖμε Ὀα58ἰ5 ἔοσ 
ἐιιῖ8. ραββαψθ. Καὶ! οοππεοίεα ὃ» ϑΐτῃ ἴμ6 ῥργεοθαϊπρ ΓΥδν ὙνῸ “ στὶς 
ἔτοπι ἴδε μδηὰ οὗ ́ δῆνε οᾶπλε ὕροῦ τας," ὁ.6., ἃ τ ἰηρ  ΒΙΘΒ να 8 αἰ νί πεῖν 
ἱπβρίγεδ, θυΐ ποῖ Ὡδοαββαγιγ τγεςεϊνεα ἱπητηεα δεν ἔγοτι Ὑδμ ἢ 85 ἴῃ 
ἴδε «8486 οὗ Μοβεϑ (30 8130 Ζος.). ΟἽ οοηβίγυςὰ ἴμ6 τογάβ 85 Κα., δυῖ 
βίηος ἃ υτϊτης οοτηροϑεά Ὀγ Πανίὰ οου]ά ποῖ Ὀς 5814 ἴο ἰδβοῦ δἴτι, μΒ6 
οοττεοῖςά ᾿5ΦῚ ἴο ἼΦΡΩ. Βεηζίηρεογ ἰβῖκαβ ὧν στ ὑοφη, τ Εἰς ἐς 
ποῖ δη ἱπῃιροββίθ]ς οοπβιγυςίοη ἰπ ΟὮ.---2Γ5] 1. 6ο.---ὐνοση], ΤῊς ΗΙΡΒ. 
18. 30 υϑεά ὃγ ἴδε (Βτοηΐςϊεσ ἴῃ 2 (Ὁ. 3033 δηὰ Νο. 99, οὐ. αἴϑο Νε. 88. 15 
(ϑεε Του. ΟΕ ΡΨ. Ρ. 24).-ν. 1»5» 15 αυοϊεά ὈΥ τ. διμοὴρς “ἴδε Βεαυυ 

οοτη πο βεπίεποαβ, δυο} 85 ψου]ὰ Ὀς δνοϊἀεὰ ἴῃ (ἢς ἐδυ]ΐοσ ἰδησυασε 
ἘγῪ ἴῃς υϑὲ οὗ το οἴδυϑεβ οομηεοίςα ΌὉῪ Ἵθκ᾽ (ΣΟΤ. 18, Ὁ. 539). 

20. 21. Εποουγαρίην ἀββιζαι 68 ἰ0 ΘΟΪΟΙΏΟΏ.---20. δὲ οἰγοης, 
εἰς.1, σύ. ν.19 225, [ογ Ὑδῆν ἢ τοῦδ! ποὶ }αἷϊ ἐδιδα μ0 ογϑαΐε {8:66} ἃ 
Βευϊεγοπομιῖς ρῆγαϑα, ζ΄. Ὁὶ. 315." 705. 15.-ΆΔ}} ἐ:6 τοογὰ 70γ δε 

δεγυῖοε οΥἩ {1:6 μοιεδε οὔ Υ αἰισο}ε] ἐ.6., 411 ἴῃς ψνοσῖ οἵ Ὀυϊάϊησ (Βς 
Βουδ6.---ἸΝοιυ δεμοϊά {6 βαήεγηι οἵ “δες ῥογοῖ (οἵ ἴῃ6 ΤεΙΊρ]6) απ οὗ 
ἐδιε μομδες ἐιεγεοοί, απὰ οΓ ἰδ4 ἰγεασμγίος ἐμεγεοί, ἀπά οἵὨ ἐμ6 μὲν 
χοορῖς ἐδιογεοί, απὰ οἵἉ 1:6 ἡππὸν σμανεδεγς ἐμογεοί, ἀπά οἵ ἐς πομδε οἵ 
“16 ηιογογ-5εαΐ, ευεη ἐπ ῥαδογη οὗὨ ἐμ6 ἠομδε οὔ Υ᾽ α᾿ιυε}Ἐ] τεβίογεὰ 
ἔτομλ δ, ἰ5 ἀουθ01ε55 οτίρῖπαὶ ἀμ ἀσορρϑὰ ουἢ Όγ Βοτηοροίεἰθυίΐοῃ, 

866 Τογ. ΑΤΌ. Ὁ. δη, Εξγα διμιάΐες, ᾿. 73.-21. Αππά δελοϊά ἐπε 
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εομδές, οἴς.} ἀεϑοσ θεά ἰῃ ος. 223-26. ὙΠ ῥγεβεησα οὗ ἴδ ῥγίεϑίβ 

δἃηὰ 1,ενϊῖεβ, ὙΠῸ ἃγα ποῖ πηδηϊοηθα ἰπ 28:, ἰ8 ποῖ ἱπῃρ]16α.--- 

Ἐνενν υὐδηρ τᾶ ἐμαὶ μαι 511}. ὙΠΪ5 σοπιθίηδίίοη (3.2 
ΣΌ2Π2), ποῖ ἐουπμά εἰβενθεσε, τὺ ἢᾶνα Ὀεεη βυχρεβίθα Ὁγ 
“ΏΟΒΟΕΝΟΙ ἰ5 οἵ ἃ ΨΠΠης Βοατὶ " ΟΣ ΣῪ) Ὁ9) (Εχ. 35) 
ΡΟΪυ5 “ ἜΨΕΣΥ τνϊβο- μεαγίεά τηδῃ ᾽ (2 ὯΞΠ Ὁ9) (Εχ. 35:9. ΤΒς 
ἰάθα {μὲ 51] πλεη βμου ἃ οὔξεσ {μεῖγ βεγνίςεβ ἔογ (ες δυϊαϊησ 

οὗ ἴδε βαποίυδγυ τνᾶ5 σεσγίδί ΠΥ βυρρεβίεα ἴο (ῃε ΟΒτγοηίοϊεσ Ὀγ Εχ. 
35. 4. 

20. Αἱ {πε επὰ οὗ (δ νεῖβο τεβίοτε ἔγοτηι (ὦ Οὔ ΠΣ ΓΚ ΤΠ 
Τὴν ΓΣ ΓΏΣΓῚ ΓΘΣ ὨΙΣῚ ὈΝΌΛΟ Ὁ ΥΠῚ ὈΓΟΡΥ ὉΣΣΥ ὉΠ (Ψ. 5.).-- 

21. "Ὃ 055]. Βε. 5βίγυοκ οὐκ 5 Ῥὺϊ 5ἰπι]ας 865 οὗ ἢ εἰβενβεγε ὈῪ 1μῈ 
ΟἈΒτγοηΐοϊεγ ἃγε δραίηϑι (15. Κα. ἐπουρδὶ ἰξ ττὰ8 υϑεὰ ἴο ἐμ ρμδϑῖθς 18ς 
ζο]ονίπς ρθγαϑθ. Ὦτ. ς8115 ἴξ {μὲ Ὁ οἵ “ἱπιτοἀυοιίοη," ΣΟΤ᾽ "3, Ρ. 539, 
Νο. 45 ((. 130). ΑΒ ἰπ 52 λό 299, ἢ 8 Δρρϑγεηθν υδεὰ ἴο ἱηίγτοάυος ἃ 
ποσζηϊηδενο 5} 1] τὶν ἴο 8 ἰδία υ8ὲ οὗ Ὡν (9ϑες (65. ὃ «17 ἢ δηὰ ρσοῦδΥ 
δβου]ά Ὅς ἐχρδἰπεὰ ἰπ {πε 88 πη6 ὙΑΥ. 

ΧΧΙΧ. 1-9. αν 8 Δρρθα] ἔοσ ἔγεθ- Ψ11 οὔοσίηρβ δῃά ἴ86 
ΤΟΒΡΟΏΒ6.--στγε δρδίη ἴῃ δοοουηὶ οὗ ἴῃς (ὨΓΟΙΊΟΪΟΣ ἰ5 πιοά]]εα 

δἴϊεν (ἢ Ὠἰβίογυ οὗ {με Δ εσηδοὶε (νυ. 5. 28"). Α5 Μοβεβ δρρεαϊεὰ 
ἴο ἰδς Ῥεορὶε ἴον ἔτϑ-""}}} οεγίηρβ (Εχ. 35.-", οἵ. 25:-2) δῃὰ {86 

Ἰδίῖογ τεβροῃάδά ἴο {μὲ ἄρρεαὶ (Εχ. 359-39»), 580 αν 15 τὲρ- 
Τεβεηίθα 845 δρρεαϊϊης ἴο (με ῥγίῃοεβς οἵ 15γϑεὶ, δπὰ σεοεϊνίην 

μεῖς ρἰτι5.---ἰ. ϑοϊοπηοπ τὐΐοηι αἷοπε Οοά μαϊΐε σμοση), σ΄. 
285, ἐδ γεί γομηρ ἀπά ἰομενγ) διὰ ἰμογείοσγε σοδηποί σᾶυτ οὐἱΐ 

ἢἷβ δι μογ 8 ρἰδὴβ ψὶμουΐϊ δββίβίδηςα, οἵ. 225--- Τῆς ῥαϊαοε] 
(ΠΛ) 6 νογά υϑεὰ ογαϊμαγν ἴος ἃ Ῥεγβίδῃ ραΐδοβ οἵ ἴογ- 
ἔγεββ, Γ΄. Νε. 1τ' Ἐβί. 1". 6. 2... 8: 8. ,ῖὲ οἷς, θη. 83, αἷϑο οἵ 
τῆς [ογΒοα οουγί5 οὗ (με Τεπιρίς, Νὰ. 25, θαΐ Πεγε, ἱπ ν."" δηὰ 

ΡοΟΒβίθΙγ ἰῃ Νε. 7", οἱ {μὲ Τειερὶς ἰίβεϊξ, ἃ ἴθι ἀεϑεσίριϊνε οἵ [15 
ειαπάδυγ. 80 υϑεὰ 430 ἰῃ ἴῃς Ταϊπιυιὰ (5εε Τοῦ. ΟΕ Γ. Ρ. 36; 
]. 12).-2. ἩΜ} αἱ! »ῖν ν᾿]. ΟΥὐἹἨἭἁὨ ““Υ τὶν ρδίηξυ! (οἱ 225 
(ᾳ. υ.).---ἰϑανίὰ Βαά ργεραγεὰ ροϊά, τἴϊνεγ, απὰ ὄγορσε] ἴῃς τηδίοσὶ 415 
ψΒΙΟΒ [Π6 Ῥεορὶς σᾶνε ἴοσ πε ἰδθεγηδοὶς (Εχ. 355 οἵ. 253), 8150 
δίομος οὗ οβμγχ] (ὉΠ) ἃ ῥγεείουβ βίοηςβ, ροβϑί ΟΪΥ οὔυχ οἵ θεν], 
Βυϊ ἰἀεπι βοαιίοηβ τα ἀυ. δῃηὰ γββ. ναῦγ; ἰουπὰ ἰῃ Ηδνί δῇ, 

δοοογάϊης ἴο ὅπ. 2:3, ὙΤὨὰ ρῆγαϑθα οίομός οἵ οπγὰ ἰ8 αἰϑο υϑοὰ 
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ςοπθίηοα τ ἢ ἀπά οἰομες [07 δομηρ ἰὰ ἘΧ. 251 3.5". 1, ὙΠΟΓΟ 

ἴΠ6θε βϑίοῃεβ γε ἀββοσ θεά 85 “ἴογ ἴε δβρῃοὰ δηὰ ἴογ ἴῃς Ὀγεδϑί- 
Ρἰαῖα,᾽ ψβεπος (με ΟΒγομίοϊεγ Ῥγορδ ον ἀογίνεά [ἢ6 ΡὮγαϑε.--- 

γαγίεραίεά εἰμ απά ἤπὲε ᾿μομῈ} ἴο ΒῈ6 υϑοα ἴοτ [86 ΡΓΙΈϑΕ 
γεβίσηθεηϊ5. (υ. ἰ.).--. 1 ρῖνε το δε ἤπομδε οὗ πῖν Οοά] ποὶ 
ΠΕΟΘΒΒΑΥΪΥ [5 ΨΨΒΟΪ6 ῥγίναίϊς [ογίυπο, δοοοσζαϊηρ ἴο (ῃς ἰεχί, δυΐ 

ο΄. ν. «. Τα οδ]εςϊ οὗ [6 νεσὺ 10]]ονν5 ἴῃ ν. “.--ᾶδουε αἱΐ ἐμαὶ 

1 μανε ῥγεῤῥαγεα] ἱ.6., ἀθονε 411} ργεραγεά ἱπ ἢἷ58 οβῆςϊαὶ σαρδοίίγ, 
ο΄. 22:.,---4.. ῬὉανὶ 5 κἢν που δπχουηὶ ἴὸ ονὲσ ομς δυπάτεοα 
ΓΑ] ΙΟη5. οἱ ἀ011ὰτβ οὗ ΟὟ πλοηθυ ἰξ ψεῖρῃθά ὈΥῪ [6 Πεᾶνγ 
βίδηἀαγά, οὐ ομ6- 84} {μαὶ δπιουπὶ Ὁ. (μ6 ᾿ἰσῃΐ βἰαπάδγά, ΤὨΐ5 
διχουηΐ 15. ἃ ρυγε βοίίοη, ἃ5 ἴμε ϑίγ]ασ Ἐχαρρογαίίοη ἰῃ 22:3, 
Θοϊομηοῃ νὰβ (6 ἢγβί ἴο βϑουγε (86 ροϊά οἵ Ορϑὶγ (2 (ἢ. 8:: 

9.5-ι Κι "5 τοι), Ὀυΐ 50 ἢ δὴ δηδοῆγοη δπι ἰ5 μοὶ 5. ΓΔ ΡῈ ἴγοτῃ 

ἴμ6 Οβτοῃίςϊεσ.-- -ΤῊς Κίηρ βεὶ δϑίἀς ἢἷβ ργίναϊε γι 20 ουεγίαν 

ἐμ τυα]ϊς οὗ ἐδ Πομ565} 1.6., ἴῃ6. ναγίουβ τοοπβ οἱ ἴῃ6 ΤΕμρΙα 
ΡΙΌΡΕΓ, ο΄. 281, α150. 2 (Ἡ. 34-", ἃηἀ 4150 ὅ ἴο Ξυρρὶγ ροϊά 70γ ἐμε 
ἐπέπεε οΥΓἹἩ κοϊά απά τἶϊυον 70ογ {6 ἕπεο οὐἩὨ δῆϊυεν συερ Γ07Υ δυεγγ 

τοῦ ὃγ {μὲ παπάς οὗ ανίϊβοογς, τῃυ5 υγη ἰδίην {πε ῥγεοίουβ 
πηδίδ]5 ἴοσ ἴῃ πιοϑί βδογθὰ [ῃϊηρβ.-- -7Ὸ σομδοογαίς κΐρδο 11. 
“ἐἴο 81} 5 Βαδηά,᾽ 5 ἃ ρῇγαβθ υϑεὰ σεριυ αγὶγ οἱ ἰημάἀυςιίοη ἰπῖο 

ἃ γί υ οἢῖοο, τ. ΕΧ. 28. 3239.2 (ἢ. 13 205), θαΐ Πεῖεὲ ἔριτγα- 
εἰνεῖγ, ἦγ πὸ Ψ1}} οἶον ν Πρὶν ΠΚ6 ομα σοηδβεογαίίρ ἰπλ56} ἰὸ 

186 ργεβίμβοοά ἢ" --θ, Τὴσς ῥγίμοες οὐὸν ἰδι6 εἴηρΣ ἰὐοτα] ἃτὰ 
ἴδοϑα σεοογάβά ἴῃ 27"5:3.--, Οοἱά, ἥνε ἱπομδαηπά ἰαἰθη15} οΥ δρουὶ 

οπα Βυπάτοά δηά Πἔγ τλ]]οη5 οὗ 4115, οὔ ομθ- 88} (8 διηουπὶ 
δγ Ἰίζῃιὶ βἰδηἀατγὰ (ς΄. ν. 4 ἀπά 22:.).---Τοη ἱπομδαηά ἀαγίο5] 511 ΠΥ 

1655 188 δἔγ-ϑῖχ ἰπΠουβαηα ἀο|14τθ.0 Τὰς υϑὲ οἱ ἀαγίο, ἃ Ῥεγβίδῃ 

ςοἷη, ἰ5 οἰβαυγ ἂῃ Δηδοητγοηΐβαι. ΝΥ (5 5Π18}} ἃτηουηΐ ἴῃ ἀατὶο5 
βῃουἹὰ μανὲ θδεεὴ δάάεά ἴο (δε ἰαγρε διηουπὶ ἰῃ ἰδ θηῖβ ἄοεβ ποῖ 

ΔΡΡεᾶγσ. Τῆα οἷδε ἐχρδηδίϊΐοη νὰβ ἴμὶ (ἢ 50π| ἴῃ ἀδγίςϑ τερ- 
Ταβοηΐβ {ἰμ6 διιουπὶ Τςοηίτθυϊοά ἴῃ οοἷῃ (Κε., Ζοε., Οε.).--8. 

εκ ε. Ο. 265 ι..--, Ὑβεβε σᾶνε τοὐδἧὲ α ῥογίεοί μϑαν!] 1.6., 
ψἱουΐϊ στυάρίηρ, οἵ. 28". 

1. "ἘΣ ἼΠ2 Ἴπν]. Οἱ [Πε οπχίββίοη οὗ ἴμε γεϊατῖνε ὃγ [με Ομτγοηΐςοϊεγ 
8661. 12ο. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἼΠΝ 5. ἃ ςοργίὶϑὶ οἴτοῦ ἴοσ ἍΦΝ.--- 2] 15 υϑεὰ οὗ 
ἴῃς Τερὶς οὐἱγ Βεζε, ν. 1", αηὰ Ν-ε. γ3, δηὰ οὗ “1δς ἐογεδεὰ οουτὲ οΥ 



ΧΧΙΣ. 1-9}] ΤΗΕ ΟΕΕΕΕΙΝΟΘ ΕΟᾺ ΤῊΞΒ ΤΕΜΡΙΕ 3202 

ἐποίοβυγα οὗ {86 ἰδταρ]ς " Να. 25, 411 ραβϑαρεβ ἔγοτηι ἴῃς Ὁ γοηΐο]εγ (υ. ς5.). 
--Ὦ. 132}]} οἴμεῦ μ58. [33).--τ }}2}] 1. ς.4.--ἼὉ}] ἰπ ἃ Κ. οὐὐ 76. 439 
ἸΩΘΔΏ5 δέέδίμηε ἷπ [86 ἔοττη οὗ ἃ δδοὶς πλΐπεσγαὶ ρονάθσ υϑοὰ ἴογ 
ἀατκεηίηρ ἰῃς εὐρεβ οὗ ἴῃς ἐγε!145; ἴῃ 158. 541 ροββίΥ ἃ ἀδγκ ςεγηεπηί, 
βεϊτπρ οἵ ῥγεοίουβ βίοπβϑ, δυΐ γε. δηὰ ΤΟ. οοττγεοῖ ἴο Ἴρ.. Ηδετε 10 

8 υβυδ}}ν ἰδίκεη 85 ἃ βίοηε οὗ ἄδγκ οοίϊουσ. ΚΙ. σογγεοΐβ ἴο 9) Βεσε 8150, 

Ῥυϊ μΐ8 15 ἀουδίξυ.-ττυν 52 ΝῈ ΠῚΡυ 10Μ Ὁ2. ΠΡ Ἢ] τὺ τηεδηίΐηρ πλδτθὶς, 

ΟΟΟῸΓΒ ΟὨΪΥ͂ δεῖα πὰ 85 υἱϑ' ΟἿΪΥ Εδϑὶ. τ' (ἱ. 5, ΕἸϑενΒετε τ ἰ5 ἃ 

σοιλτηοῃ ποσὰ ἔοσ “πε ᾿ἰπεη.᾽" πορ 'β υϑυδν υπάετοίοοά 88 ἃ 
νατϊεραϊεα βίοης Βεῖε, Β6., Κα., δὲ αἷ., Ὀυϊ ἴῃς ψογὰ ἰβ υϑεὰ πο- 

ὙΠΕΓα εἶϑα ἴοσ ἃ βίοῃδβ, δηὰ εἰβενβογε πιεϑη58 Ἐχο] υβίνεϊὶυ “ νατὶεχαίϊεα 

σόνθη βίυβ." [Ιη Εχ, λόββ 2η}} χς86 202] 1818. 1 1039 (ἢε ΜΕΔνοΥ οὗ 
“Ρ]ὺς δηὰ ρυγρὶς δηὰ βοδιϊεὶ ᾿᾽ ἷβ8 Ἵδι]εὰ ἃ ““ναιϊεζαῖοσ"᾿ (00). 

Νον,, ἰξ 18 Ἐχϑοῖν [818 ““Ὀίυς πὰ ρυγρὶς δηὰ ϑςδιϊεῖ ̓"" δηὰ δ]50 
δπε ᾿ἴπεη (Φ 9) Ὑθῖο ἢ τὰ μου! ἐχρεοὶ Βεγε ἔτοπι Ἐχ. 25, 357 αδἷϊζεσ 
σΒῖς ἢ [6 ΟὨΒγοπίςο ετ᾽ 5 δοοουηῖ 18 τποαο]]εὰ (ν. 5.). ΠΡ ἱποίυάε5 (πα 

ςοἸουγεὰ τηδίεσία] 85 (86 ὑτοάυςὶ οὗ (86 “ νατγίεγχαῖοσ ᾽᾿᾽᾿ (Ὁ). ὙὙμεβϑα 

ταδί 8 ὍΕΓῈ Πασάβϑασυ ἴοσ ἴῃε Τεαρὶα 858 τνεὶ! 88 ἴογ ἴῃς ἰδθεῖ- 
ὭΔΟΙΕ, βίπος [ΠῈΥ Ψεῦε δε ἴοσ τηδικίηρ ῥυιεβον νεβιμθηῖβ (ΕΣ. 285. 
89. 29 χρῦ. 31. 38,38) Ηδηοα ἰξ ἰ8 ρσοῦδθὶα ἴμδὶ Ππν ἸῈΜ Ὧ2) 8 ἃ τρδυ- 
ξῖπαὶ χίοβϑ ἱπίεπάςα ογίρίηα!ν ἴο Ἔχρίδἷπ ἴδε αἀἰβῆουϊε 7.0, θὰϊ ψ Βςοἢ 
“τερὶ ἰηΐο ἴῃς ἰεχῖ δέϊογ ΠΌΡ" ἰῃηβίεδα οὗ Ὀείογε ἰ. ΤΉΐβ φίοββ οδυβεὰ 
τὰς δάάϊιίοη οὗ 186 ἐο]ονσίπς 5)5ν1, ψ οὶ (ὦ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀἰὰ ποῖ τεϑδὰ 
(᾿΄. ὧπλ καὶ πάριον νι τ καὶ λιθους παρίουΞ). Αςοοτάϊησν (δε 
οΥίῃδὶ τεδὰ Ψ᾿ΨῚ ΠΌΡ.1.---2 ὁ] 1. χοβ.--ϑ. Α βίγδηρε! Υ ψογάςα βεηίεηςα, 
8ε6 Ὦτ. ΣΟΤ δ, Ῥ. 530.---τῦ}0} 8 νεῖγ ἰδίας ψοστὰ (ΒΏ8Β.), ᾧ'. Ἐς. 
αϑ .-τπῦροῦ] 1. 87.-το 55] 1. 54.---4. ῬΡΙῸ] υϑεὰ ἰπ ἰΒε Ῥυ. οὗ ῥγε- 
εἴουϑ πλοίδ]5 4150 ἱπ 28:5 (σοτὰ ἴῃς Ομτοηΐςοϊεγ), πὰ ἴῃ Ῥ5. 127 ὦ); δηὰ 

οὗ βειεἰοὰ τῖμεβ ἰῃ 15. 25, }. 32.-ττῦς 1].--δ. πον 90] ἴῃ ββῆβε οἵ 
τον κρηαπδλῖρ ΟἿΪΥ 241} 85 (θο} ἔγοτι ἴ8ς Οβγοπίςθγ) πῃ ΟΒ.-ἜΖζσ.- 
Νε.; δπὰ εἰβενεσε σ Κ. γ14, δῃὰ ἃ ρῆγαβε οὗ Ρ Ἐχ. 31. δ 3539. 21. 88. δὲ, 

-οοϑ ] οὐ. 1τ4' (- 2 5. 511) λ:δλῖῦ 2 (ἢ. 2412 341: (--  Κ. 225) Εζι. 
47, 4130 τ (ἢ. 414 δῃὰ Νέε. 1133.---2 ὉΠ] ΗΠ. ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ογεγίμᾳ 
α Ἱν»εε-ιυϊ]-οβονγέης (ἴον ἴῃς ἄγβι Τοταρ]Ἂ), α]σὸ νυ. 5: "" "' 1... 1τ. 1τ (ἴοτ 

ἴ8ε βΞεοοπὰ Τεπιρὶε) ΕΖ. τό )ϑβ 3) (ΒΏΒ.). ὙΠεβα νοσϑεβ ἃγε σεγίδ ἢ] 
ἔτοπι (Ὡς ΟΒτγοηίοϊοσ (1. 70).---θ. ΓΊΣΝΔ τυ Ὁ] ἀβυδηγ "ΝΠ κα, σ΄. 47 
4 ΟΚ. 1", θυῖ "ΝΠ Ρ ἴῃ ΕΖζε. 8:9, Οἡ ἢ οἵ. 285 τεχῖ. η.---Ἴ. ὈπΌ ΝΠ Γ3] 
1. 15.-- ῦ 5 ὙΝ} ((. 22) 50 δἷϑο ἱπ ΕΖ. 8517 ; ὦ χρυσοῦς, Ἐ ςοἷτάος; 

ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ -α δαρεικος, ζ΄. ἸΌσΥι ΕΖ. 255. Νε. γ839. 10. τῷἩ ἢ, τ ΓΒ τερτγα- 

86 η18 δραχμή, 580 Τοτ. ΟΗ ΓΚ. ΡΡ. 17 7, ου ΕΖ. 837, Ἐργ οἱβεσ νίενγβ 

8ε6 28. 11. Ρ. 421: Ἀ, δηὰ 9551 πὰ ΒΏΒ. πῖῖἢ δυϊπογίε168 Ποτὲ εἰϊοά, 

- 12. οἱ. ἘΖι. 25 --- Νε. γ8 (κ)|2) Νβ. 771: 19 (γ12) δηὰ ἘΖγ. 259 

(ΓΙΝ2) ; δῃηὰ εἰϑεύβετε Ηο. 81:32 Του. 41} Ῥβ. 68:4 Ὁη. 111} ἡ (]. 

τοῦ).---ὃ. ΝΥΏ)5] τὸ ΝΧΌΣ ἽΦΝ, οἵ. ν. 11.-ϑ. Ὀ2 ΠΩ] 1. 70.-οτῦν) ΠΠΌΦ] 
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“ἃ 5Βἰδηάίηρς ἐχργεββίοη ἴῃ ἴΒε Ὁμγοπίς]οτβ δοοουηῖ οὗ ϑυς ἢ οοςδϑβίουβ,»" 

Τον. ΟΕΨ. Ρ. 24, οὐ Νε. 8:3, 

Το βουγοθ οὗ 22).-12 281-12. 1δΡ. 19. 291-9, ΑΥῈ ἴπε86 [ἰτίγ-ᾶνε δηὰ 
Ομ 6- 88] νεῦβεϑ ἔγοτῃ 80 δαὶ ἰοῦ ϑουγος (380 Βύςϊετς, Βη., Κὶ.), οσ ἃ ἔγες 

ςοπηροβίοη ΕΥ̓͂ ἴῃς ΟὨΒτοηίοϊετῦ ΤᾺΣ ζο]]ονίης πογὰβ οὐ Ῥἤγαϑεβ 
ἔουηά εἰβενβοσε ἴῃ (Β.-ἜΖτι.--Να. ΟὨ]Υ ἴπ νεγϑεβ νυ Οἢ τηδῪ 58 [ΕἸ } ὈΣ 
δϑοσ θεά ἴο ἰΒς (ῃγοηΐοϊεσ ὁοσὰγ ἤδγα 85 ζο]]οννβ (566 ἰοχίυδὶ ποίο5 ἔογ τεῖ- 

ΘΓΕΠΟΕ8) : Ὁ.) 225, ΠΥ ΠΣ 223, ΨΊ) (85 ἃ ζΈΠΕΓΑὶ ἴογτα ἴογ τλουϑ]ς ροϑ- 
ΘΕββί οἢ8) 28, ΓΙ ὉΛΝ5 287, ΓΊΏΦΠΌ Σ᾽ Ὁ) 289, γ21}) 2811, 2 20), ὈΡΙῸ 

29, ΠΡΟΜ (ταοδηίης τυογεηιαη δ") 29", 3) (858 ΗἸΡΆ. τλεδηΐηρ οὔετ- 
ἑηᾷ α 7γεε-ὐὴ! οὔενίρ 5) 295. 5. 9. 9, ὈΣΣΥΥΝ 207, 3 207, ἃ ἰοίδὶ οὗ 
ἵνεῖνε ἐχργεββίοῃβ γεουγτίηρ Αἰΐεθη εἰπιε8. ἰῃ πεῖνα ουἱ οὗ {πε (ἱτίγ- 
ἂνε δηὰ οὔθ- 8} νεῦϑεβ. ϑοῖης οὗ ἔμεβα ψογὰβ δὲ σᾶσθ, οσουττίης ἰῃ 

ΟἿΪΥ ἔνο οἵ ἴῆγες ρίδοεβ, θαΐϊ οἴμεγβ, ἰκῈ Φθ, ἃῦε σαῖμεσ σοϊησηοῃ 

ἴπ 1} 1}5 στοὺρ οὗ τπυυηρβ. [ἢ δάάϊοπ, Ὠθαυὶν Ἔνεγυ ἰαΐα οὐ ὑπυβυδὶ 
ἐχργεββίοη ἔουπὰ ἤδγα ἴβ πιεῖ ψἱ τ εἰϑεννμοῦε ἱπ ραββαρεβ ὙΠΟ γα 
ςεγίδίν ἔγοτη ἴδε ΟΒγοηίο!ετ᾽β μβαπὰ, δηὰ ἴμοβεὲ οσουττίησ οἔϊεῃ 
Βετα 6 5658 ἐγεαυθηιν εἰβενμεσαε. ὙΠΕΘῈ ἃΓα 85 ΓΟἸ ον : ὈΥΝΙ ΠῚπν 

221, ἼΟΡΙΝ (πιεδπίηρ σῤῥοΐν!) 2123, ὈΣΌΜΠ ΤΣ 223 2813 207, 20 223. 4. δ. 3 
40, 1)25) 22. 5: 5. 10 “ϑε. 1. λοῖ- 3, ὈνῺΠὉ (Ὁ νι ἱπξ. το ἐχρτοββ πφοσςςἐ)) 
δὲ, ΤυρῸυ 22) 295, ΓΙΧῚΝ 225, ΓΊΏΡΌ 2410 288. 7, ἼΌΡ ΠΝ την 2211, Ὁ 
“212, ὙΠΡ᾽) 281, ΓΥΡΟΠῸΠ 281, ὈΦΌΠΣ (ταοδηίηρς γογαὶ οὔηοοτς) α8!, 

Ιβγϑοὶ ἴπε πὺπν Ὁπρ 88, ὉΦ ΥΩ 289, ΠΦΡΥ ΡΠ 48:9, ΤΣ 2811, 2Γ9 281", 

ϑιοθη 28:9, ἽΦΝ οτηϊοα 20', ὈΥφῚπ ον, τρὸ (Ὁ ἱπιτοάυοίησ 6 ποιιὶ- 

Ὠδίϊνε) 295, ΠΟΥ ΠΠῸΡ 29", ἃ ἰοίδὶ οὗ ἐπεπίγ-ουῦ ἐχργεββίοηβ τεσυγ- 

της Του {ἰπ|ὲ8 ἴῃ ἔννθηϊγ-ϑὶχ ουἱ οὗ (Ὠϊτίγ-ανε δηὰ οὔθ- ἢ8} νέγϑβεϑβ, 

ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ βίης ἃ βίγοηρ χορ δὈ τ γ ἰμδὶ [μ]5 ἰ5 ἃ ςοπιροβίκίοη 

ὃγΥ ἴδε ΟἈτοπίοϊετ ἱξ (μετα 15 ΔΩγ ἴογοα δ 8]} ἴῃ (8 ρῃ:)οϊορίςαὶ ἀγχυπιεηῖ. 
Ευτι εσγίῆοσε, δὴν οχργαβϑίοηβ ϑῆονν ἴ8ε ΟΒτοηὶς εγ᾽ 5 ροὶπίὶ οὗ υἱενν 

αἰβεϊηςιγ, δπὰ ἰξ δῇ Ὅς 5βονῃ ὑπαὶ ἴπΠ6 ττὶϊεῦ 88 ἀερεπάδηϊ Ὁροῦ 
πηδίογίδὶ οοἸ]οοῖθα οὐ οοτηροβεὰ γ 1868 ΟὉμτγοηίοϊεγ, ἱπαϊςαίίης ἴμαὶ οὖ 

Ῥᾶββαξβ ἷβ δὲ ἰεαϑὶ πο οἱάδγ ἴδῃ (ἢς Ἰαιίεσ.---αἼσοοσγάϊηρ ἴο 22,3 δῃὰ “83 

ἃ ΠΊΔΩ ΡῬΙΟΒΡΕΙΒ 88 6 ἱκξερβ ἴῃς σοπητηδηαπιθηῖβ οὗ Ὑδνεῃ. ΤῈ6 

8816 ἱβουχῆϊ 5 ἐχργεββοὰ ὈγῪ ἴμε Ογοηΐοϊεγ πῃ ἃ ΟἩ. 2439 26" 315,--- 
28: ἱποϊυάε5 δἰ πηοϑὲ 41} (Π6 οβῆσεγβ πιεηϊοπεα ἴῃ ᾿ς. 27, ϑυρρεβίίηρ {μδὶ 

186 Ἰαίζοτ, τ Β ἢ 15 ἔγοα ἴῃς (βγοηίοϊοσ, ὰ8 Ὀεΐοτε 186 τυτίϊοσ.- -- ἢ 

ΥΎΝ ΠΡ ΝΌΞ Ὁ 286 οὐ. ΟὟ Ὕ "ΓΛΘΘΌΣΥ 023 ὙΌΠΊΩΡΗΙ χ7}} (χ πο ἢ 
ἴδε ΟὨτγοπίοϊεγ 885 σαυσίτἰθη ἔγοτα Οὗ Ὕ ἼΛΟΘΘΟΥ ἽἼΠ᾽32 ἸΌΝ Δ 5. 75, 
105 τερσεβεητηρ [5γϑε "5 του Υ 85 Ὀεϊοηρίης ἴο Ὑδανε}). Ης 

ββονβ [μ6 β8πὶιεὲ ροίηϊ οὗ νἱενν ἴῃ Πᾶν 8 ῬΓΑΥΕΣ ΠΟ ΌΤΙ ΠΝ Ἵ) 205}, 

ο΄. αἰϑο γῆν ΝῸ9 Ὁ» 2033.--ΟΥ ΡΠ ΓΥΣΝΟΥ ὈΠΌΝΠ 2 ΓΥΊχΝῸ 2813, Βῃ να 
δοαυδίπίαηςε ἢ 2639, Μ ΕΪΟΒ 8 ἥτοπι 1ῃ6 ΟὨτγοπίοϊογ. τσ, ὉΜῪ» 

295 Αἶϑοὸ βϑυρρεβίβ ἃ Κπονίθαγψε οἵ 263: {. ἔτοπὶ ἴῃς βϑιης μαπά. 
Τῆς ΟὨΒγοηίςϊετ᾽β βίυΣ]ε 5 δρραγεηΐ [βγουρῆουϊ ἴῃ6 ρᾶϑβαᾶρε. ΤῈ 
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τεἀυπάδηϊ εἐχρτγεϑβίοῃ ὉΡΘῸ ΤῈ 3 ὨΦΤΣ λα ἰδ ἀυρ!οαιοά ὈΥ πτν 
ΤῊ 2) )) ὈΡΦῸ 1γκ Ὁ᾽ Ὁ ν. π᾿ πτΟη ἴδς 5|}]ς οὗ 205." δες Τοτ. ΟΗ͂Ρ. 
Ῥ. 26.---Ὑ 8 ὉΥ2 ὈΣΟΌΝ ΓΟΙΟΨῚ 5 ΠΙΦΤΩΝ .. . ὈΛΟΟΜ ΠΨῸΠ ὉΣ ὋΣ 25’ 
207, ο΄. ἴῃς οοπβίγυςοη ὈΥ 29 ὈΡΟΜΚ ΟΝ ΠΌΣΥ ΗΜ ΠΙΝῸ Ὁ)129 32π| 22}, 
866 δ'3ο Τοῦ. (ΗΚ. Ρ. 22, οὐ Νόε. χ73.-τ 8 κε τν 205, σ΄. ἸΣΌΣΣ 
ν. τ, ὙἘΟ δυζίοὶς ἰηβίεδα οἱ {πε τεϊδενε ἼΦΝ 15 ἃ ταδτῖ οὗ ἰῃς ΟΒσοπίοϊεσ, 
866]. 119.-- ΤῈΣ Πυτηθεῖβ ἴῃ 20. δηὰ 207 ἅτε διιἰβοΐδὶ, πὸ διπουηὶ Ρεΐῃς 

ἱπογεδϑε πῖτὰ (με ἱηξεγίοσ ναὶὰς οὗ ἴμ6 τηεῖδὶ] (ο΄. ΕΖ. 61). ΤὨτουρδουῖ, 
ος. 22. 48 ΚΛ. Ῥεᾶγ {μὲ τλδικβ οὗ ἃ ἔτεος οοτηροϑβιϊίοη. ΤῊΣ 5ἰδίεπιεπίβ 
δῖα βέπεγαὶ δηὰ εχαρρεγαῖοα. αν ρσεραγεβ τ ίηρβ “ ἷπ δρυπάδπος,᾽» 
““ππίδουϊ πεῖρα," δηὰ “ ψἱϊπουῖϊ πυπιθεν.᾽ Ὅς νἀτίουβ πιδίεγ]5 ἃγε 
δηυτηογαϊοα (223-9) 88 ἴΠ6Υ 5εεῖλ ἰο ἢᾶνς οσουττοα ἴο ἴῃς ττὶϊεσ. ὙΠοζε 5 

ῃοης οὗ ἰδΒς οἀτεΐυϊ ἀείαῇ} πο ἢ Ἑμδγαςίοσίϑεβ ᾿ Κ. 6. ὙὝΠετε {πὸ υυτὶτεῦ 
ἰπιεπᾶβ ἴο ἀεϑοτίρε {πε Τειρὶς, μογα ἴο ἐχϑὶὶ αν δηὰ Ὡς Τερὶς. 
ΤὨς Πευϊετοποπιῖὶς οοἰουγίης (225 Α- 28: 5.) ἀοε8 ποῖ ροΐπϊ ἴο δῇ οἱάδγ 

βουτοε (εσμέγα Βπ.), βίῃος (5 τεδα ]ν ζΟἸ]οΒ ἔσομαι [πε ΟΒγοπίοϊετ᾽ 5 υ8ε οὗ 
Θευϊετοπογηῖὶς ρηγαϑεβ (ς΄. 2839, 2 (ἢ. 335 οοτηραγεὰ ὙΠ 2 Κ. 215). 
Νοιδίης ἱπάϊοδιεβ ἰμδὲ (18 ρβαβϑβαζε μ85 Ῥθεὴ σογκεὰ ονενῦ ΕΥ̓ 18 (βγοη- 
ἰεῖεσ. Ης εἰμεν στοῖς ἴδ οὐ ἱποογροσδαϊθὰ (δ βουγος ψἱμουΐ τηδῖεσγίδὶ 
οὔδησθ. [ἢ ἴδε Ἰδίίεσ οδϑὲ ἴὲ 8 ἃ ἔσες σοιῃροβίοη οὗ ἃ ργεάδοἼιοσ γῆο 
τηυβὲ ἢδνε τυονεὰ ἴῃ (ῃ6 58:16 οἶγοῖς οὗ ἰάεδ8. 

Οοπϑίἀετεά 88 ἃ ὑπ ἔγοτα [Βς μαπὰ οἵ ἴδε (βγοηΐεϊεσ, [Ὡς βεαυεηςς 
οὗ βυ ]:εςῖϑ ἰβ ποῖ υπηδίυτα!. Αἴϊεσ ἴπε ἀεϊεττηϊηδίίοη οὗ (με 5ῖϊε οὗ ἴδε 
Τεαρ]ς (215:-.λ}) ο]ονβ: [Βς ςοἸ]εοϊΐοαυ οὗ ψουκπιθη δηᾶ τηδίεγίαὶ 
(.25-); ϑοϊοιποη Ηἰπηϑεὶξ 15 ργερδσεὰ ἔογ ἴῃς υπάεγιακίπρ ΕΥ̓ ἃ ραγεηίδὶ 
οδγρε (2252); [ῃς τρδίοσίαὶ '5 ἰγαηβέεττε δηα ἴῃς ὑγουϊοιηθῃ ἃγε ρἰδοεὰ 

δὶ ϑοϊοιηοη᾽β οουηηδηᾶ (224-16); [86 ᾿γΐποςβ ἀγα δατηοη ϑῃδα ἴο βϑυρροτί 
ϑοϊοπιοη ὉΥ̓͂ διά ϊηρ ἱπ Ὀυϊάϊηρ (Βς Τ πιρὶς. (ΤῊΣ οουγϑδαβ οὗ ρῥγίεβίβ δηά 

1νὶϊεβ ἃγε ργεραγθὰ ος. 23--26.) [ἢ ος. 28 7., ϑοϊοπιοῃ ἰβ ργεβεηίεα ἰο 
ἴδε φεῆεγαὶ Δϑϑοτ  ὈΪ Ὁ 85 ἀἰν πεῖν σμόβθ ἴο θυ] (με Ταπιρ]ς δηὰ ἴο εἰξ 
Ὁροη Βὲ8 ἐδ μετ᾿β ἴἤγοης (28:-10); [Π6 ρϑίζεγηβ οὗ [με Ὀυϊάϊηρϑ (2811-.:) 
δηὰ οὗ ἴῃς βδογοὰ νεββ86}5 (281:4.18) ασὸ ργεβεηϊςα ἴο δἴηι, ἔο]ονεὰ Ὀγ ἴῃς 
ἀεοϊδσγαϊίοη ὑπαὶ ᾿μεῪ σαπὶς ὈΥ αἰνίπα ἱπϑρίγαϊτίοη (28:9); ϑοϊοιωοῃ 18 δά- 
τιοηϊϑῃεὰ δηὰ εἐποουγαρεοὰ (2839 1.); [ῃς ἀρρεδὶ ἴο ἴδς ῥγΐποςεβ ἰβ τηϑδάς 
δηὰ {ΕΥ̓ ψῖνε φεπεγουβυ (29:-"); (δε Δ5ΒΕΙΌΥ ἐηᾶβ ψἱῖ 8 ΡΓΑΥΕΓ 
(2919-19), Β] εβδίηψβ (2939), Ξβαοτίῆςςβ (203), ἃ βδογεὰ ἔεαϑὶ (2033), ἀπά (ῃς 

δῃοϊπτίηρ οὗ ϑοϊοιηοη ἱκίπρ (203}). ὙΈΣ βοσθθν δὶ ΡαγΆ}]εἰ ραββϑαρεβ, 
2239 δ. Δηὰ 485 5. βεγνε αἰκιίίποϊ ρυγροβεβ ἴῃ ἴδε ΟΒγοηΐὶο εν 5 βομεπΊε. 
ΤΈς ἔοσγπηοσ Ἰεδ 8 ὉΡ ἴο ἴῃς ἱγαπβέοες οὗ {8 πιδίογίδὶ, δηὰ ἰῃς ἰδίζοσ ἴο 
ἴδε ἰγϑηβῖεγ οὗ ἴμε ρϑαίίεσῃ. ΤΈϊ5 ἰδίκεῃ 88 8 ψἘο]ς {με86 σβδρίετβ 8366 1ὶ 
ἴο οοπιδ ἔοι οὔα μδηὰ, δηὰ (μδὲ, τί 11{||6ὸ ἀουδί, (6 ΟὨγοηϊοϊοτ᾽8. 

10-19. αν 4 8 οἱοβίῃηρ ὑγαγοσ.---10. Τὰς Οσοά ὁ 1ςγαοῖ, ὁμν 
 αιμον]. (Οὐ. ἴῃ6 ἔυ]ενῦ εχργεβϑίοη, (ες Οοά οἵ Αὐγϑβδηι, οἵ 
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Ιβᾶᾶς, δηά οἵ Ιϑγϑεὶ, ουγ ζδίμεγβ᾽" (ν..}).--18. ὕζε ἐμαηξ . .. ακπᾶ 
ῥγαΐ56] 1.6., ὍΣ ἅτε σοπιίπυδ!ν (μδηΚίηρ δηά ργαίβίηρ.---14, αν 
ΒυΠΊΟΙΥ σοηξεββθβ {μὲ Όγ ἐμεῖς ἔγεθ- 1} οβεγίη ρβ (νν. 3.3) με δῃὰ 
ἢΐβ ῬΈΟρΪε ἃγα ΟὨΪγ τεϊυγηίηρ ἰο ἀοά ψϑδὶ μα μδὰ ἢγϑβί ρίνεῃ. 

γεῖβε 16 οοπίίηυε5 ἴῃς β8π|6 ἱμβουρῃί. Ὑδαθἢ 15 [μ6 τοδὶ ροβ5- 
56550Ὑ οὗ ἴῃε ἰδπὰ δηὰ 15γ86}᾽5 τί ἢ 5 ἅγε Οὔ]Ὺ ἴΠοβ6 οὗ ἰῃ6 5. Δ ρῈΓ 
(3) (γ᾽ 225) δηά 5βοϊουγπεσ (3), 1.6., {ΠΕ} ἄγε επίίγεϊγ ἀθ- 

Ῥεμάεῃξ ὑροὴ Ὑδηνε 5 ροοά Ψ]]}, οὐ, Ῥ5. 3915 12. ττοἱ", 4150 Οῃ. 

23. ὙΠεῖγ ἀαγς ομ {|| φαγί αγὸ ας α ἐΣμαάοιν] ἴῃ τοῖς ἰγαῃβίτοσὶ- 
655, οἵ. 10. 89, --ακπὰ “διεγε ἐδ πὸ ἤ0}6] ἘΝ5. αδίάΐηρ αἴϊεγ ὥ 
(ὑπομονή). ὙμΕ ψογά ἰβ υϑεὰ οἰβεεγε ΟἿΪΥ ἰῃ ΕΖΓ. το" 76. 
14' 17} κοῦ, ΤΏὮΣ ἱπουρῆϊ 5, ἴμεγα ἰδ ἢῸ Βορε οἵ βαϊναίίοῃ (('. 

16 Ράγ4}16] οἰδυβε ἰῃ 76. 145) ἰῃ τῇδῃ δρατγί ἔγοπι ὙδανεὮ, δῃ 

ΔΏΒΨΟΓ ἰο {Π6 χυσδίίοη “)Ο ἂπὶ 1 δηά Ψψῇο ἃγὲ ΠΊΥ ρεορὶε}᾽ 
(ν..).--18. Ο Υαδιυεμ, {1:6 Οοά οὐ Αδγαμαηι, οΥ 15αας, απὰ οἵ 

15γαεῖ, οἱ γαίδιεγς (ς΄. ν. 19) Εϑορ ἐ}ιῖ5 γογευον ας ([ογ) ἐδ ὑπαρίπαοη 

σΓ 86 ἱμομρἠς οὐ 1:6 βιόαγ!] ἱ.6., κϑερ ἔν ῥθορίβ ἴῃ (ἢϊ5 βδηλε φβεῆδγ- 
οὐ 5ρί γὶὶ νι ο ἢ Πμᾶ5 σον ἰ(561} ἴῃ ὑπεῖγ ἔγεθ- 1} οβεσίηρβ,- --απά 
ἐπἰαδι δὶ, ἰιοὶν ἤδατίς μπίο 4:66], τ΄. τ 8. γ"---19. Α. ῥογεοί πεανι]. 
(". ν. "--- 16 ραϊαςε]. ΟΓ7. ν. ". 

11. Βε. ἰπβεγίεα Ἢ} δε "29 δῃά 80 αδἷβο Κδυ., Βη. ΚΕὶ. ἱπβεγίβ ἴξ 

Ῥεΐοτε {πε ϑεοοπὰ 15. Απ οιηθπάδιου οὗ ἰῃς ἴεχὶ ἀοεβ ποὲ βθεῖ ἤδοεϑ- 
ΒΑΙΥ͂, 5ἴποθ 123 ΠΊΔΥ ἤδνα ΤΟ ΪῪ 8η ἰπίθηϑῖνε ἔοτος (8εε ΒΒ. "21 ε), 
π᾿ ψΒΐς ἢ οα56 τεπάεσ γέα, ευεγγίμέηρ ἐπ ἐπα πεαυεης απὰ ἐπ ἐμ δαγί».--- 
14. ΓΞ ἽΡ)] Οσουγβ αἰϑὸ ἱπ 2 (Ὦ. 2᾽ 130 22᾽ δπὰ νἱϊπουϊ π τὰ (Βς 
ΒΔΙΏΣ Τηεδηΐηρ 2 (Ὦ. 1419 2037; εἰβευεσε ΟἿΪΥ ἱπ Ὁ η. τοῦ" 16 115.-16.Ψ 
Ἰ)ῸΠ] τὰ τδ6 τιεδηΐηρ σδωράανιοε ἷβ ἰαῖς, ο΄. Ἐς. 5", ψΒετε ἰϊ 5 ραγδ) εἰ 
ἴο η09 ((- 28).----Ν)5} πγυβὶ θὲ ἴδ καὴ 88 πευΐεγ, ἡ ἐς ἥγονι ἐᾷν παπᾶ, Ὀυϊ 

Οτ΄. ΝΥ 858 τηα8ς. γεζεγτίηρ ὕδοῖκ ἴο 1) Π 5 Ρεϊίεσ.---ἴ7. Βπ. ἀδϑοσῖθες 

ὯΝ 85 8 Ἐχρίδηδίογυ ρίοβϑ ου ἴδμε ᾿δϑβἰβ οὗ ὥ, θυὶ ἰξ 18 ποὶ σεγίδίπ ἰμδὲ 
4 ἀϊὰά ποὶ τεδὰὰ .)Ν.--ἸΝΧὉ)] Ἵ πα ἼΦΙΝ 566]. 110. 

20-26. ΤΏ ο[ο086 οὗ (86 556] δηά ϑο]οπΊο "8 δοσαββίοῃ 
ἴο ἴδ ἴξτοῃδ.---20. Αἱ αν ἀ᾽ 5 σοτησηδηὰ ἴο δῖος Υαἰτυεῖ;, αἱ! ἐξ: 6 
αρϑοριδὶν ὀϊεοσοά Υαληυοῖ, 1:6 Οοά οὗ ἐδιεὶγ γαίμεγς, ἀπά δοιυεά 
ἄσιυη αμὰ ῥγοεοίγαίοα ἐδιενιδεῖυες δείογε Ὑαλιυεμ ἀπά δέίογε {6 

κἰηρ]. Βοῖίἢ νεγὴβ ἃγε υϑεα οἵ ἀϊνίπε ψοσϑαὶρ δηὰ οἵ δμοιηδρε 

ἴο ἃ τογαὶ ρεγβοῃ, οἵ. Εχ. 4:1 Κ. 13..--021.. ΑΔ5. ννᾶβ Ἷυβίοπηασυ οἢ 
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ΘΌΘΙ οσοδδίοῃβ, δασγέβοες ἐπ αὐμμάσηοε), τερτεβεηὶ (ῃῈ ρεᾶοε- 

οβετίηρβ οἵ νης ἰΒς Ρθορὶα ραγίοοκ (Οε.).---22. Τῆς Ομτγοη- 
ἰοϊογ οὐιοὰ ἰῃ6 δοοουηΐ οὗ Αἀοηῃία 5 δἰϊειηρὶ ἰο ϑεῖζε {πὲ 
ἴδγοης (1 Κ. 1) δηά {με σοηβεαυεηΐ εχαϊαίίοη οἵ Ζαβάοκ ἰο θὲ 
ΟὨϊεῖ ῥγίεδε δίομε (1 Κ. 23). [ηβίεδά, ϑοϊοιηοῃ 15 σεργεβεηία 

85 Τερυ Αγ ἀρροϊπίεα ἀπ δηοἰϊπίθα, ἀρράγοπῖν πὶμουΐ ορροϑὶ- 

ἔίοη, δηὰ Ζαάοϊ ν85 ἀποίηϊθα ἰο θ6 ῥγίεβδί δἱ (ἢ6 βᾶπια {{π|6ὲ, ἢ} 8 

Ῥανὶά ννᾶβ 511} ᾿ἱνίηρ. Ασοογάϊην ἴο σ Κι. 13", ἰἃ τνὰ5 Ζδάοῖκ ψῃῸ 

δηῃοϊηἰοα ϑοϊοπιοῃ.---23. ἴῃ τ Κ. 2:9 5. [ῃς 5βἰαϊειηθηΐ “ΘΟ οπιοῃ 
βδῖ ὍΡοη (δε ἤγοης οἱ αν ̓ [ο]]ονν5 ἰῃς δοοουηΐ οὗ Πανὶ 5 
ἄεδῖῃ.--Ο» ἐδ ἐδιγοπ οὔ Υγαλιυοῖ]. ΟἿ. 28".--24. ΑἾ50 αἱϊ ἰδιε 
δοης οὗ δἴπρ Ταυϊα] τεῖετβ ἴο Αἀοη 7 }᾽5 βυγηϊβδίομ ἴο ϑο]οπλοῃ 
( Κ. 15), αἴΐεσ Ηἷβ διἰεπιρὶ ἰο θεσοπὶε Πᾶνα 5 βυσσεββοῦ (1 Κὶ. 

15" 5.),.--2Ζ6. Κογαὶ τια] είν ὐκίομ παά ποὶ ϑθεμ ἡ ση} εἴηρ δείογε 
λὴηι] σἂ ΟὨΪΥ τείεγ ἰο Πανὶ ὰ ἀπά 858], βίῃηοε [μ6 ΟΒγοηίο!εσ ἰβθογεβϑ 

15}-θοββείῃ. Βδγμεβ τεπμάεγβ “τουδὶ πη) εϑίυ ΜΠ Ϊοἢ γὰ5 ποῖ οα 
ΔΩΥ Κίηρ ποτὲ (μβ8ῃ οἡ ἢΪπ1,᾽᾿ 85 186 Ηβῦγεν ψοσὰ ἴοσ δεΐογε 5 
υϑεά ἰῃ 10. 34", (ῃ5 Ὀτηρίηρ ϑοϊοπιοη Β γεῖστι ἰῃῖο σοπιραγίϑοη 

ψΓ τΠοϑε οἵ 4]1} τε Κίηρϑ οἱ [5γϑεὶ, οὔ. 2 (ἢ. 1,31 Κὶ. 3:5, 

22. ΓΙ) 2] 5 νδηιίηρ ἴῃ ὥΒ, (Ὁ δὰ ἰ5 ἀουθε1ε85 ἃ ρἷοβ5 ἱπίεηἀεὰ ἴο μᾶτ- 
ταοηΐβε (μἷβ νεῦβα τ 23', ψ Βετε δνία ἰβ βαϊά ἴο βᾶνε τηδάβ ϑοῖο- 

τροῇ Κίηρ ονεῦ [5γϑεὶ (Βη., Κὶ.).-ηΦῸ"] ὦ καὶ ἔχρισαν αὐτὸν, 50 4150 

Ἕ, 0.---λά. γπγ Ὃν ὉΓ] οὐ. 4 ΟἈ. 305" "Ὁ Ἢ ὯΠ, 

206-80. ΟἸΙοδίπρ ποίϊοε8 οὗ θαν 48 τγεῖρῃ.---27. ΤῊΐ5. σῃγου- 
ΟΪορίοδὶ ΒυΠΊΓΊΔΓΥ 5 ταρεαίβα ἔτομι τ Κ. 2". Μογε Ἵχδοίὶγ, θανιὰ 

τεϊῃδαά βενεὴ γϑᾶγβ δηὰ ἰχ πιοῃτῃβ δἱ Ἡδῦτγοη (ο΄. 2 8. 55).--29. 

Νοῖὺ λέ αοἰς οὐ Ταυϊά {με κέπε, βγεί απὰ ἰα51] ἰ5 [6 (Βγοηίο ετ᾿5 

υ5118] ο]οβίηρ ἔοσπιυΐα, οἷ. 2 ΟὮ. 955 1215 τότι, εἴς.--- Ποῦ 1685 {Π6 

ΟὨΒγοηίοϊεσ νγὰϑ ἱπβυεησεά ὈΥ ἴῃς ῬοΟΚΒ οἱ Κίπρϑβ ἴῃ δρρεπάϊηγ ἴο 

ἴδε δοοουπηὶ οὗ ἐδ ἢ τεΐζῃ ἃ γείεγεῃος ἴο ΒΟΌΓΟΘΒ ἔοσ ἔτ ΠΕ Γ ἰηξοττηδ- 
ἴίοη, θυΐϊ τ Κ. μ858 πὸ β0}} οἱοβίηρ οἰϊαϊίομ ἔογ πε τεῖζῃ οἱ ανίά. 
ΤΕ ΟΒγοηίοϊεγ νν88 μοὶ βαιἰϑθθα ἴο ογηἶί ἰ ἔογ θανίἃ δῃά οἰϊεβ ἐδ 

αεἰς οὐ δανιμοὶ ἰι6 5667, πὰ ἐπ αοἰς ὁ Ν᾽ αἰμαη ἐπ ῥγοῤλεί, διὰ ἐδιδ 

αοἰς οἵἨ Οσαὰ ἰδμ6 5εεγ. Ἰδοῦ οδη θὲ {{ππ|Δ ἀουδὲ (δὲ (Π6θ6ὲ ἃγα 
ποίμίηρ ποσὰ ἤδη χεΐθγεποαβ ἴο {Π6 πατγαίϊνεβ ἴῃ ἢ οἢ ϑαπιαεῖ, 
Ναίβδη, δῃὰ δά ἃγε τηδῃι]οηθαά ἴῃ οὐγ ὈοοΚ5 οὗ ϑαιχθεὶ. ΤΣ 
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ΟΥαγ ἰβ (86 5816 85 ἰμαὶ ἱπ Ὡς ΠΟΥ ΔΡΡΘΔΣ ἰπ [86 δαυ!ϊοῦ 
μιἰϑίοσίςδὶ θοοῖβ. 16 (8Βὲ ΟΒγοηίοϊεσ Κηδνν δηγίπηρ δρουΐ [Π658 
τῆθῃ ΜΙ Εἰς ἢ γα ἀγα ποί δι} γ ἔγοπι (μ6 θοΟΚΒ οἱ ϑαπιαεὶ, 

Βα Κερὶ μὲ ἰμϊογιηδίίοη. ἰο μἰπιβθ. μετα με ἄοαβ πιεητοῃ 

Ναίβδῃ (ς. 17) δπὰ (δὰ (ς. 21), ἢδ β'ρΙῪ 1568 πηδίεγία] ἑουπά ἰῃ 
2 5. (ες. 7. 24). Ηδ ρῥτοθδΪν χυοίοά {πε δςίβ οἵ ἴΠ6588 ἴὩγδα πλθῃ, 
ἰπϑίοδα οὗὨ 5ἰΓΡῚῪ τεζογτίηρ ἰο ἰΒς οὔς θοῸΚ ποἢ οοπίαἰηφά 81] οὗ 

16 πὶ, βίπος βιο ἢ ἀπ δηυπηογαίίΐοη οἱ ψογκ5 τνουἹὰ εἰ ρ βία (6 

ἱπηροτίδηος οἵ αν ἀ 8 τεῖρῃ.---αϑδαρενοῖ, 4.6. 56.γ (ΤΣ) δηά. 
Ναίμαν, ἐμὲ ῥγχορῥθὶ (δ 3271) δὰ Οαά, ἐδι6 5εεγ (ΓΙ). ὙΒεθα 
ἴγοα βϑοῖῦ ἴο βᾶνεὲ μδά αἰϊβίϊπος ἔυποιΐοῃβ ἃ5 ϑβυρρεβίεα ὉΥ 

τῆς ἀϊδοτεπὶ {{|65, οὐ δἱ ἰεαϑὶ ἔπεσε ψεγα ἴἢγθα ἀἰβίϊπος ργορμαίϊς 
οβῆςε5 ἰῃ [Π6 ΘΑΙῪ {ἰτηε8. [ἢ (86 δδυ] θοῦ ὈοΟΚ5 ἴῃς ἤγϑί ἴπνοὸ {{|65 
οἴη ἴο ϑασωμεὶ (1 5. 9". ν1- 15...) δηὰ Ναίβδη (1 Κ. 1". 19. 23. .19.22.. 86. 
1... «(.. ἡ) Βαϊ (86 ἰεχί νγῖε5 ἴῃ γεραγά ἰο Οδὰ (ἰῃ 1: 5. 225 6 ἰβ διὰ 

ἐμι6 ῥγοῤῆοὶ ἀπιὰ ἴῃ 2 5. 24:1 ἐμι6 ῥγοῤ,ιεί, ᾿Παυϊά" 5 56εγ). Κοελ, ἴΒ6 
Εἰς οἱ ϑαπιιοὶ, βθοσὴβ ἴο Βᾶνὲ βίη θεά ἰῃ (με δηςὶεπὶ ἐἰπη65 ἃ “αἱϊ- 

νἱηίηρ ῥγίεβί,᾽ πκὸ τῆς Βδυ!οπίδη δάγῶ “'βεεσ,᾽" ἰακίηνσ ἰΐ5 οὐ βίῃ 

ἔτοπι (ῃ6 ουβίοτῃ οὗ ““Ἰπβρεοίίηρ᾽ [Βε ᾿ΐνεγ οἵ [με βδουίβςοῖαὶ δηϊπιδὶ 
ἴος οὔηθῃβ; ζοσεῖ,, ἴῃε {π|6ὲ οἱ δά, νυ ἰσοἢ τᾶν ἰ5ο θῈ ἰγαηϑἰ θα 

5667 ΟΥὙἩἉ ξα26 (Ο6Α5. Τὴε Βοοῖ οἵ ἐμ Τιυνοῖνε Ῥγοῤῥείβ, 1. Ὁ. 17), 
ῬΓΟΡΔΡΙΥ οτἰχπαίθα ἱπ ἐπε ουβίοπι οὗ τεδάϊπρ ἴμῈ βίζτιβ οἵ [86 
Βεάᾶνβῃβ, εἰς.; παδί᾽, ἴῃς {{|6 οὐ Ναίῃδη, ἀου 1685 βἰριβοα ομα τ ΠῸ 

Ἰαἰά εἰαὶπι ἰο ἀΐγεςί γενεϊαιίοι [πγουφῇ δὴ εοβίδες σοηάϊιίοη Ὀγουρῃῖ 
οὐ ὈΥ τηυϑὶς δηὰ 5ἰησίην {Κα [6 Βον)ηρ ἀογνίβῃε5 (7ϑίτον, .1.81. 
ΧΧΥΤΙΙ, τρορ, ΡΡ. 42 7.). Βαϊ {μαι {μεβὲ ἀἰβείποίίοἢ5 ὑνεῦα δνεσ 

ΟἰδαγΥ τηδἰηἰαἰπθα ἰῃ [βγαρὶ 8 ὀρθὴ ἰοὸ αυδϑίίοη. (ογίδίη ἰΐ ἰϑ 
τῃδιὲ {Π6 ἴεγτῃ παδὲ᾽ απ άεγ (Β6 ἰηῆμπεηςε οἱ ΕἸ174}} δηα ἢ 5 βυισσ βϑοῦϑ 
ἴῆγενν ΟἹ ἴῃς δαυ!εγ δηὰ ογυάογ ϑἰρηίβοδηςς δηὰ οᾶπια ἰο Ὀε [ἢ 8 
βρβοίδὶ {π|6 οἱ ἴῃς ἴσῃ ῥρσορῃεῖβ οἵ ΥὙδῆνθ οἵ ἰμς Ἰδίεσ ἄδυ. Αἱ 

ἴδε 58 πη6 {{π6 ἴ{ 5 {|κεὶγ τὲ 186 τεγπιβ μοζεἦρ δηὰ γο᾽ εἶ: γεγα Ἰδῖαγ 
υϑεα 858 ΠΊΘΓΕ ΞΥΠΟΏΥΠΊ5 οἱ παδί᾽ πἰϊμουΐ Δὴγ ον] πχεδηΐϊηρ Ὀεΐης 

διϊδοῃθὰ ἰο ἱμϑῖ 85 [85 Ὀβεὴ δ]ερεά (74βίγον, ορ. εἶ Ἱ.). ΤᾺ ϊθ 

γν85 σογίδ ἢ] (Π6 ο456 ἰη {86 ἰ{ἰπη6 οὗ ἴῃς (ζγῃγοηῖςοϊοσ, ἢ οϑα τεϊθητοῃ 
οἵ ἴδε ἀϊδιϊηρυ ϑῃϊηρ {π|65 οὗ της δαυ]ογ θΟΟΚβ ἀοεβ ποὶ ἱπιρὶν ἃ 

οατεῖα] αἰ εγεπιϊδίίοη οἱ {Βοἷγ πχεαπίηρ οἡ [ἷ8 ρασί.---ϑθ. Ἡγὼ} αἱ 
μὲς τεὶρηῃ απά δὲς νη 6} ἴ.6., ψῖ [86 ψΒο]6 δοσουπί οὗ μἷβ τείψῃ, 
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ἱποιυάίηρ, 411 ἐδια ἐΐγιος ἐδιαί ῥαδεεά οὐεῦ κὲρι (ς΄. ῬΆ. 31:6 αὐ}. (ῃς 
νἱεἰδϑ 658 οὗ ἢἰ5 "Πς, σπά συνε 1ςγαοὶ, ἴμ6 νθηΐβ οἵ (8 πδίίοη, 

αν ουὔον αἰϊ ἐπε χἰπιράο»:ς οἵἉ ἰῃ6 Ἰαπάς, ἰῃοϑε σουπίτίεϑ τ ἢ  ἰ ἢ 
αν οᾶπὶς ἰπίο ςοηπῖδοὶϊ, ἃ5 Ῥμ1]}15ιἷα, Ἑάοτη, Μοῦᾶῦ, Ατωπιοη, 

εἰς. ΙΔ τ8Ὲ Ρῆγαθεα κέμράονις ὁ ἐδ ἰαπάς, ζ΄. 4 (Ὦ. 125 17} 

205. 

426-427. (ὦ οπιὶϊ5 Ἴ) Ἴσν Ὀνοδν εὐ θν Ὁ) ὕ}.--τὶ ΚΕ. δὶ, 186 ῥδγβ]]εὶ 
ἴο ν. ", [648 Ὀ)Φ δἴϊεγ Φ.ΦΊ οὐφῦψ, δπὰ 90 ὦ, Ἐ, Κ, Ὁ.--30. ὦ δας 
δὲ δτϑὶ νεῖβϑε οὗ 2 (ἢ. 1. 
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ΙΧ. ΤΗΕ ΗΙΘΒΤΟΕΚΥ ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

Ιῃ τεϊαϊϊηρ [με ἰβίογυ οἵ ϑοϊογμοῃ (ς. 977-937 Β.6.), ἴμε Οῃγοη- 

ἴοιεσ μᾶ5 οπι δα 45 ἔογεῖρῃ ἴο ἢΐ8 ρΡύγροβε, οὔ σοῃνευίηρ ἃ ἴοο ὑη- 

[ἀνουγδθ ]ε ἱπηργεββίοη οὗ ϑοϊογμοῃ, ἴμε [ο]οννίηρς ραγίϊου]αγβ ρίνεη 
πη τ Κ᾿ στιὰ: [πε οἰγοιπηδίδηοεβ δἰ πα ΐ Πρ ΘΟ] ἢ 5 δοσαββϑίοῃ ἴο 

ἴδε ἴἤχοπε (α Κ. 1--2); 815 πιαιτίαρε νν ἢ ῬΏΑΓΔΟΙ 5 ἀδυρμίεγ ἀπά 

δε 5δουίῆςεβ δἱ (με Ὠϊρῇ ρδςεβ (αι Καὶ. 3.-2); [με βίοσυ οἱ μἰβ ἠυάρ- 
τχοηΐ είτε [86 Πδι]οῖβ (αι Κὶ. 3.5.3); [Πε 15 οἵ ΗΪ5 οβῆσθυβ δπά 
ἴδε ῥγονί βίοῃ ἔοσγ ἢἰβ σουγί, ἀηά ἴῃς δοςουηΐ οὗ 5 ψίβάοτῃ (1 Κὶ. 

4-5" (4)); ἴδε τηεηίίοη οὗ ἢἰ5 ραϊδος δπὰ ἴῃς δα)οϊηΐπρ θυ ]άϊηρβ 

(ᾳ Κ'. γι-); δηά ᾿Κεννῖβε 15 νογβῃὶρ οὗ [ογείρῃ ἀεἰτε5, ἀπά {με 

1ΓΟΌ]ε οὗ ἰδ ἰαϊίεγ ἀδγβ (1 Κ. 11). Απά αἶϑο ἰπ ἴῃε δοσουηΐ οὗ 
1με Τεπιρὶε ἴμς ΟΒγοηΐοϊεσ μ85 ογα θα [Π6 ῥΡγογηΐβα ἰηϑογίεα ἰπ ἴῃ Ὲ 

τηϊάβί οὗ ἰϊ5 ἀεβογιριίοη (1 Κ. 611:-.); [Π6 βἰαίετηεηΐ οὗ ἰῃ6 Ἰεησίῃ 

οὗ (μ6 ρεγοά οἵἉ [8 ςοπϑίγιοίίοη (αι Κ. 651-59), ἀηα ρογίίοηϑβ οὗ {π6 

ἀεβογρίίοη οἵ ἰῖ5. ογῃαπιεπίαὶ ψόσκ (ι Κ. 6᾽"-.) ἀπά οὗἁ ἰΐ5. Ἰᾶνϑῦβ 
(ᾳ Κι. γ5..)., Απά ἢδ 85 οἴμεγινίβε δυγιἀρεά, 4]5ο, [με δοσουπηὶ οὗ 

1ῃ6 Ὀυϊαΐηρ ἀπά ἰΐ5 ἔυγηϊατε; [18 ρέπεγαὶ ἀϊτηδηβίοπϑ (1 Κ. 61:1. 

ςοϊηραγεα ψ ἢ 3:-}; [Ὡς πλοϑί ΠΟΙῪ ῥἷδος (αι Κι. 61.-3: σοτηραγοά 
ΜΠ 235-29); [ἢ ὕνο σΒογυδίπὶ (αι Κὶ. 635-. ςοπηρατεα ΜΙ 319-.); (ἢ 6 

ὕνο Ρ1Π1ὰτ5 (1 Κ. 715-53 σοιῃραγοα ψ]ἢ 3.15-.τ7ὴ. ΟΠ Αγδοίεγίβεῖς ἰπβοῦ- 

τἰοη5 150 Βᾶνε Ὀδβεὴ πηδής ἰῃ ἴῃς παιταῖϊνε: {πε Ἔχρ ηδίίοη οὗ {Π8 

Ἀϊρῇ ΡΙάςε δὲ Οαἴθεοι (1:-); [με Ἅσμοὶγ οἵ 1μενὶϊθ8 ἢ [Π 6 Ρῥγίεϑίβ 

(51-.); ἃ αυοίαιίοη ἴτοπι ἃ 1,ον᾽ τἰςα] ρ541πὶ (64 .); ῆτε δηά οἱουά 

ἔτοσα Ὑαηνεῃ (7:-2); ἰμ6 ἀρροϊηϊπχοεπί οὗ ρυγίεϑδίβ δπὰ 1,εν[ε5 

(81.-..), ἀη ἃ πλΐποῦ δηποίδιοη5 δηἀ σἴδηρεβ. Μαυςῇ οἵ ἴμε παᾶῖτὰ- 
ἔνε 4150, ἢ ῖ]ε οἰθαυν ἀερεπάεηϊ ἅροη Κίηρβ, μα5 θεεη ργδοῖςα!ν 
τοντ Ἔἢ, Ἔβρ ον [μ6 περοί δἰοη5. τ τ Ηἰγαπὶ (τ Κι. ς5-. απ 

Ποιῃρᾶσοά ἢ 2᾽- ἀπὸ), 
313 
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639. 
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ἡ88.89 

2 (ΗΕΚΟΝΊΙΟΙΕΞ 

ϑοϊοπιοη᾿β Αςςδϑβείοη δῃὰ Μαστίαρε 
Ῥτερδγαίίοῃβ ἔογν ῬΝοσβῃὶρ δἱ αίρθοῃ 

ὙΔαν δ᾽ 8 Ἐενεϊδιίοη δὲ Οἰρεου 

ϑοϊοιμοηβ ἸΝεα ἢ δηὰ Ηοσϑβε- σας 

Το Τυάρστηεπιὶ Ὀεΐνγοεη ἴΒῈ Ηδιὶοῖβ 
ϑοϊοπιοηβ ΟΠ᾿οετβ, Ῥσχον βίοῃη, δηὰ 

νίϑάοπι 

τε Νεροιϊδιίοη8 νυ Ηἴγατα 

ϑοϊοπιοηβ ῬΝογκγγεῃ 

Βυϊάϊπηρ δηὰ ϑιγυσίυτε οὗ Τεπρὶς 

Ῥτοχηῖϑα 

Τε Μοβὶ Ηοὶγ Ρίδος 
ΤΕςε ΟΒετγυδίπι 

Οτπηδηιεηίαὶ  οσκ 

Τίμας Οοςυρίοά πῃ Βυϊάϊηρ [Βς Τευιρὶς 
ϑοϊοπηοηβ Ραΐδος 

Τῆς ΡΊ]δγβ Ὀείογε [με Τειιρὶς 
ΤὨς Βτγδαζθη ΑἸΐδασ 

ἼΤΒε ατεδὶ Βαϑίη 

Τῆς Β4565 οὗ ἴς 1,ανοῖβ 

ΤΩς [ϑνοσ8 

Το Οδηαϊεϑιοϊκ5 
684 

).- 

μ 

8:ι-1: 

813-88 

85:ι 

843-:: 

8:1. 
9᾽- 

919: 

9.5 

ΒυταγηδτΥ οὗ ἴῃς οσκβ οὗ Ηἰΐγατι 
Μεββεὶβ (μδι ϑοϊοίῆοη Μϑάςες 
Οοπηρ!εξοη οὗ ἴδε  ογκ 

Τῆς Ατὶς Βγουρδῖ Ιῃ 

ϑοϊουηοηβ Αἀὐάγεββ δηὰ Ῥγδαγεγ 

ϑοϊοπιοῃ᾿β ΒΙεββίηρ οὗ (με Ῥϑορὶς 

ϑδογθςοΐδὶ (εγοειαοηΐοβ 

Τῆς δαβεϊης 

Ὑαμο 5 Οονεπδηὶ τἱτἢ ϑοϊοσιοα 

Οἰπε8 Οἴνεη ἴο Ηἴγϑηι 

ϑοϊουιοη 5 Οἰκἰεβ δηὰ 1,οὉΥ 

Σ ΚΙΝΟΒ ΣΧῚ ΟΟΜΡΑΒΕ. ὙΙΠΗ 2 ΟΗΒΟΝΙΟΙΕῈΒ ΓΟῚΧ. 

σμ. 

Ουιεά. 

αἴ“ πιαηϊηρ ἴῃ Κ. 
τϑ-8 αὐτιά ροά. 
1.4.1 (Δ Κοὴ ἔγτοα τ Κ. 

τοῦ", 

Οπἰιοὰ 

Οπιξίοά. 
25:1. γουτ τε. 
4' (3). 19... 61...) τεροδίοὰ 

δηὰ δογἀρεά. 
31:7 αὐτί σοά νυ 5! σμὶ 
ΠΕ πιδίϊεγ. 

Οπἰοὰ. 
3)΄- δοτίἀχεὰ. 
410-|ὲ τεγιτἴδη. 

Οπιϊϊοά. 
Οπιτῖοά. 
Οπιεά. 
3.Ἐ1] σΤΕ ΔΕ οοπἀεηκοά. 
41 νιδηιίηρ ἴῃ Κὶ. 
45: τερτοάυςεά. 
Οπιἰιοά. 
4" αὐτί ἀρσοά δηά δππο- 

ἰδιοὰ, 
41:9 πδηϊτηρ ἴῃ Κὶ. 
4.1-8 τουτὶ το. 

4.9:-22 5} 1σμϊ σβδηρεβ. 
5: το οἴδημα. 

53: πχυϑῖςα! βεγνὶςς 
δαάεὰ. 

61-.5 ΑἸπγοβὲ ῃὩ0 νϑγὶβ- 

τίοη. 

)18 ροηάεηϑθεά, 
ζεδίατγο. 

"7 δηποίδιεά. 
γ510 Δῃποίδιεά. 

0 ρηϊαγρεὰ. 
8!- τετοηβίγυςϊοα. 

8::Ὸὸ ςοηϑίἀοτγδὈ ]ε 

σἤδησα. 

ΠΕΥ 
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Κ. σῃ. 

ο᾽ Ἐσεβίάεποε οὗ ῬΒδτθδομΒ Παυρδίες 8:1: τεςοηϑίγιυςιοα, 
95 ϑοϊοπιοη 8 ΟἸεγίῃᾳ 815: σΤΟΔΙΥ επϊδγρεὰ. 
ἰὼ ϑοϊοιιοηβ Μασγίπε Τιδάς 817 1. τευτίτςη. 

τοῦτ νος οὗ Οὐδεη οὗ 586 θα 9112 ὙΕΙΥ͂ 5 σῃϊ νδτίδ- 
οηβ. 

τοῦ!" ϑοϊοπιοη β νεδ 9.5.38 γΕΙῪ δἰ ἰσμς νδσῖδ- 
τίοῃϑβ. 

ττῖ-8 ϑοϊουηοη 8 Αροβίδβυ δηπὰ Αὐἀνεγβαγίεβϑ Οπεα. 
ααὰῷ τ. ϑοῦγοαβ οὗ ϑοϊοπιοη 8 Η!53(ΟΥΎ 95. φηϊαγρεὰ. 

ϑουτοεβ: Τῆς ζοϊ]ονίης ἰ8 ἴὩ6 βϑουγος δηδίγβὶβ ρίνεπ ὉΥ ΚΙ. δῇ 
Βη. ἱπ ψηΐς Β.ΞΞ ΒΙ Ὀ]οδὶ βϑουτος, ἐ.6., 1 Κ.: 1τι-9 ΟὨγ.; 17:8 Β.; 1τ1ὲ-λῖδ (16) 

ΟἸὨγ. 8 Εοσεγυηπεγ; 15:11 7:12) (Ἤτ,; 31:6 (τ. ̓8 Ε΄; 4 ροβί-Ὦγ.; τ ΟΒγ.᾽ 5 
Ει; 4' (γ.; "Ὁ Β.; “5 Ογ.᾿β Ε-; τὲ-ξι Β, Ῥυὶ ροβί-γ.; 55:15. Β΄; 115 -|δὲ 

Β. θυὲ ροβί-(Ὦτ.; 125-613 Β, τῦῖτἢ 665. 12. 210. 410-42 ἔγογῃ ΓἘγ.; γι“ ΟὨγ.᾿5 
Ἑ᾿; 4 ΟΒσγ.; 1-81:5 (τις. Ἐς; ππὸ ΘΟ γ.; 1.-ὁ (ἢτ.᾽5 Ἐς; οἱ“ Ὁ. Β.; 5:2 Β, 

Βυϊ ροβί-(Βτ.; 39 (ἢγ.; 3 Β, ὙὍὙἘε δαϑβἰβ οὗ ἷς δηδ  γϑὶβ 88 δ 85 ἰΐ τε - 

ν δ }]95 ἃ Εογεγυηηοῦ οὗ ἴῃς ΟΒτγοηΐοϊεγ δ48 δγεδαῦ Ὀδεη αίνεη (νυ. ΡΡ. 
25 7), δῃὰ δε οοποϊυβίοη τεὐεοίε. ὙἘε ΟὨΪΥ βϑουγοα δρραγεηὶ ἰβ Καὶ. 

Ι. 1-18. Τῇ ρσοιιῖβε ἴο ϑοίοπιου δἱ Οἱ δθοι.--- ν. 1-Ὁ ὅτε ἔγοτη 
τε ΟΒτοηίοϊογ, Ὦ}]16 νν. 4.15 ἀερεπα ἀροη τ Κ. 34-.5: νυν. 41..--1. ΕῸΓ 

ϑοϊοπιοη 5 δοςαδϑβίοη ἴο ἴῃς [ἤσοπα ο΄. τ ΟἩ. 23: 29..---δἰισεηρίπεπεά 
λένιδοι (ΦΊΛ) ἃ σογηπιοη ἐχργεββίοη ἴῃ (Ὠγοηίς 85 ἴο ἀβποίε 

ΟΠ Θ᾽ 5 ἄστη Ἂβϑί δ] 5 πηδηΐ ἰῃ τα] οΥ ἰῃ {πε πηχαϊπίεπδηςοε οἵ ροννεγ (οί. 
12} 137. 8. ὙΠῚς 8 τ69᾽ 171 214 211 25}1 279 2251 (Ὦ, 115 108, 566 450 

θη. τοῦ» 3, 156 οὗ νϑγρ ἰῃ δυο γ θοΟΚ5 ὈΟΙἢ ΓΆΓΟΓ δηά τόσο ἀϊ5- 

εἰηςίίνε, 1]. 38).---Α)πά πιαρηὶβεά ᾿ἷηι ἐχοοοάϊηρ1}]. Οὐ. τ ΟὨ. 295.- 
2. Απά ϑοίονιον ρανε σονηπαπάριεη ἰο αἱ! 15ςγαεὶ, εἰς. ἃ σμδταςίεγ- 
ἰβεϊὶς τους οὗ {πε ΟΒγοηΐοϊεγ (ο΄. τ ΟὮ. 1.3! 5', νἤεσε Τανϊἃ σοηβι}15 

Μὰ 411 Ι5γα6] σεβρεοϊίϊῃρ (μ6 σεπηγονδὶ οὗ ἴπ6 δικ). ΤὮδ πᾶττὰ- 

ἔνε οἱ Κίῃρβ Κηονβ ποίησ, ἰῃ σοηποϑοϊΐοη ἢ ΘΟ] οπλοη 5 νἱϑὶϊ 
ἴο Οίδθεοπ, οὗ βῃς ἢ ΡοΠῚΡ 85 5 ἱπιρ] ἰδ ἴῃ [μῖ5 δηά (με [ο] ον ίης 

νεῖβο.- -ὅ, Τῆς πέρ ῥίασε]. ΤῊΣ ΟὨγοηίοϊεσ δάορίβ [815 Ἔἐχργεϑ- 
βίοῃ ἔγοῃι τ Κὶ. 3.) ὑβεσγε Οἰθθοη 5 οδ]]εα ἐ᾿6 ργεαί μὲρἢε ῥίασςε. ΤῊΣ 
βδηοίυδιυ δἱ ΟἿΡθοη τνᾶβ ὑπαουδίεαγ δη δηοίεηϊ ομε οὗ (δηδϑη- 

[058 οτἱσίῃ. Οὐ δεον ἰβ [με πηοά. εὦ Πεομὶδ, ἄνα οὐ βὶχ πλ}165 ποιί- 

νεϑὶ οὗ Τεγυβαίετῃ (ο΄. ΒΔ], ΟΑ4 Ρ. Ρρ. 1:68 ,,).---ΙΒεσαμδε ἱμεγε τὐας 

ἐλ ἰεμὲ, εἰς.}. Οὕ.1 (ἢ. 21}, ΤᾺ Ϊ5 ἰ8 ἴδε Ογοηΐο!ογ᾽5 Ἐχρ  δηδίίοῃ 
οἵ ϑοϊοπηοῃ ΒΒ βδογίῆςε ἂδἱ αἴρεοῆ. Ὑὴδ σεπιδτκ μ85 π0  ιϊβίογίςδὶ 
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ἐουπάδιίοῃ, θαΐ οἰμεγίβα (Π6 δοῖ οἵ ϑοϊοπηοη πνουϊὰ μᾶνὲ Ὀδεη ἃ 

νἱοϊδίίοη οὗ [Βε Ἰὰνν οἱ Ρ (ων. 17"). ἩΒαΐενεσ ““ἱεηὶ οἵ τηεεῖ- 

ἱπρ᾽᾽ δῃοϊεμὶ [5γαθὶ τῇδυ ἢᾶνε ἢδά, ἰξΐ μὰ Ὀδεὴ τερδοθά ΌΥ {πῸ 
(εταρὶς δἱ 580} (1 5. 3" 76. γ"".9. )χ65).---α. (. τ (Ὰ. τς, τό.--- 

δ. Τῆς ὕγαζομ αἰαγ. . . τῦας ἐμογεῖ ἃ ἴυγί μεσ νἱπαϊςαίϊοι 
οὗ [μὲ Ἰερίτἰπᾶον οὗ ϑοϊοπιοηβ βϑουίβοε ἂδἱ Οαἴρεοη. ΟἹ [πε 

ὄγαζεη αἰίαγ ἀπὰ Μεζαϊεὶ (τ΄. Ἐχ. 31'-" 428:-1.---͵Α΄ πὰ ϑοϊογιοη απᾶ 

ἐλι6 αςϑονηδὶν δορί πὲηι] ἴ.6., Ὑ Δ Θἢ (Βε., Κα., Ζοε., Οε., Καὰ., 

Βη., Κὶ.). 1, ΜΙ τείεγεηςε ἴο [με αἰΐαγ, ἰ5 [π6 σεμάεπην οἱ , 

ΑΥ., ΕΝ. ὙΥε ἔογμπιεγ '5. ργείεσδθϊε. 

1. ΓΙΠΠΝ] οδεαγδοϊεγίϑιὶς εχργεβϑίοπ οὗ {86 ΟὨμγοηίοϊεγ (υ. 5.).--- 

ὙΓΆ2}8] ἀἰηράονε ἰαῖα νιοτὰ οὔ. τ ΟἩ. 1«α|9 1. 67.--οον . .. ΠΥ] σ΄ τ 
ΟἈ. 1τ'.-οτῦρ 99] οἵ. τ ΟἈ. 14, 1. 87.---ῶὦ. "2 Ν] δῖε ἔοτος οὗ ρῖνε σοπη- 
ταδηά, ο΄. τ ΟὨ. 14:2, 1. 4.-, οι 0 5}] ροβϑί ΕΪΥ ἃ ςοττυρίίοη ἔοτ Ὁ: 

Ῥεΐίογε νηΐ τϑῦν Βα5. ἐδ] ]εη ουΐ, ο΄, Ἡ εἰ ἀμοίδιις εἰ ἡμάϊοίδωεις, ἀηὰ 
ὈΘΩΦΩ νἽΦ ἴπ (ῃς 1518 οὗ τ Ὁ. 28: 29ς. ὙΠεθῈ ψογὰβ ἀγὰ Ἴοηξυβοά 

εἰβϑενοτε, οὐ. ὦπ τῶν κριτῶν ψμογε τ (Ἐ. 281: μα58 Ὁ ΟΦ, αἰϑὸ 92 Φ ἔοσ 

ὍΟΨ ἴῃ 2 5. 77 ορ. α ΓΒ. 175.--τὐ νη 0501] εἰξιεε ἃ τεροιτίοη οἵ Ὀκυθυ 5551 
(Βε., Κε., Ζοβ.) οσ δεϊίετ πιοάϊβεβ Νὴ) 535, δυθγγ τυογίλγν οὗ αἱ! Ιφγαεὶ 
(Οε., Καυ., Κὶ.).-ττρν Ὁ ΝῚ] οὐ. 55) (1. 104), εἰἴμεγ ἰπ δρροβίοῃ στα 
“ρου ὃ) (Βε., Κε., Ζος.) οὐ δείξεγ ἴῃ δρροβίοα τυ πὴ (Βη.).-- 
4. 5:Ν] ἀεοϊἀεὰ δἀνετεαίίνε ἱπ ἰαῖες Ηε., ο΄. τοῦ 331} ΕΖ. τοῖδ Ὁη. 
τοῦ. Ἀ,.}. 1.--]}252] δαυΐνα!επε ἰο “ἢ ἼΦΝ2, Οε8. ὃ τ38, οὐ τ ΟἈ. 1515, 
ποῦ πὸ "2 Ὃ)1] ((Υ. 2 5. 617) ἃτα νδηϊτηρ ἰη ὧπ δαὶ τῃς ψογάβ ργορϑθὶῦ 
ξε}1 ουἱ ΌΥ͂ Βοπιαροιεϊευΐοη.---δ. Ὁ} 50 ὦ, Ἐ, ρσεπεγα!ν δαοριίεά; Βοπι- 
Ῥετῷ εα. ον).---ἰσ] ὦ, Ἡ, ΑΝ... ἘΝ.., τεμάεγ ἴῃς βυβῆχ σὶτὰ τεΐεγεπος 

ἴο ἴῃς δἰΐασ. 

1-18. Τάκεη ἴτομῃ τ Κὶ. 35:5:5}0. 241. ΤΏ ρᾶββαρα ἰῃ ΟἩγοηΐοἶεβ 5 
͵αβὲ ὑνο- τ γάβ 85 Ιοηρ 85 (μδΐ ἰῃ Κίηρβ, ἀηὰ ἢδ5 Ὀθδθεῃ σοπάοηβεὰ 
[ἢ παυςἢ 5Κ}}}, ραϊπίπρ ἰῃ ἔοσοθ. ὙΤῆδ βοπιενν δὶ νεσθοβα τηθητίοῃ 

οὗ [86 ἔδνουγ ϑβονῃ ἴο Πανὶ (1 Κ. 39) 88. δε δρργοργδίεὶ υ 
ββογίεπεά. ὙὍῇδ δἰ υβίοῃ ἴο ἴῃ βοὴ οἡ ἴπε [ἤσοπμα ἀρρεᾶγβ ἰπ ἴδε 
ἴογπι οὗ (ῃΠε Μεβϑίδηΐς ργοπιῖϑε, ἃ οἰ βυρρεβίίοηῃ οὗ 2 8. 7,  Βὶ ἢ 

(δεοοταϊπρ ἴο 5807).) 5 ἰδῖογ [ἤδη [18 παγταῖϊνε ἰῃ Κίηρβ. Τῆς 
ἰάεα οὗ ϑοϊοσῃοῃ 5 νγεᾶ ῃ 655 ἰβ οπλ εἀ δηά ἴΠ6 ρῆγαβε “σὸ ουΐξ δηά 
ἱπ᾽ (α Κ. 31) ἰδ Βδρρ Ϊγ υβεὰ ἴο Ἔεχργεββ ἴῃε οδ]εςῖΐ οἵ (Πα σεχυδϑὶ ἴοσ 

Κπον]εάρε δπά ψ βάοσῃ [μδἱ μ6 τηϊρῃϊ ροὸ ἴῃ δηά ουΐ του} Βεΐογε 
διῖβ ρεορίθς. ὙΠὲ ἀγεᾶπι 8150 οἵ Κίηρϑβ (νν."".") Πα5 ἀϊβαρρεαγεά. 
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ΤΠε τενεϊαϊίοη ἰ5 [Π1.8 ἃ τλογα ἀϊΐγεςί οης, σίνεη ἐπ ἐμαὶ πὲρλ! (ν. ἡ) 

ἰηβίεδά οἵ τηεγεῖν “ΌΥ πίρμι" (α Κ. 32). ΕἸοδΐτα (ν. 7) 85 θδεὴ 5Ὁ- 
βετυϊεὰ ἔος Ὑδην ἢ (1 Κ. 3", σύ. αὶ ΓΒ. 139). Ν'΄ ν"" ἴῃ Κίηρβ νὴ [15 

Ῥευϊεγοποπιὶς ῥσοσηΐϑε οἵ “ἰδίῃ οἱ ἀδγ58᾽" οἡ ἴΒε σοπαϊϊίοη οὗ οὐε- 

ἀΐεπος μ85 θέε βηζίγεϊν οὔτε, ροβϑίο]γ Ὀδοδιιϑε ἰξ γγα5 γεσορηβεα 
18δὲ ϑοϊοπηοη ἀϊά ποῖ ἰδίῃ ἜἼχίγεμλς οἱὰ αρβ.---9. Ζεὶ ἐδγν ῥγοηιῖδε 
(σχογά), εἰς.}, ἴῃς ὑσγομγῖβα {μδὶ ϑοϊοτηοῃ, ἢἷβ βοῃ, βου ϑβυςοεεά 

ἴο ἴΠ ἰἤγοηθδ, Ὀυ}} ἃ {πὸ μουβε οἵ Ὑδανθῃ, δηά (μδΐ ἷ5 (ἄσοης βῃουϊά 

Ὀε εβίδὈ] ϑηθαὰ ἔογενεσ (1 (ἢ. 22). ὙΤῊΪ5 Ρῥγογηΐδε μδὰ δἰγεδν 

Ῥδεῃ ραγίδ!ν ἐβί Ὀ} 5η6α, γον ἐμοῖς μαϑί νιαάξ τις κἶπρ, ἤεποα ψΠΒ 

Ἄττῃ [δ ϑοϊοπιοη ῥγᾶυϑ ἴογ ἰΐ5 σοτῃρίεῖε 018] πηεπὶ. 10. γγ7ὲ:- 

ἄον (ἸΌ2Π) απὰ κποιυϊεάρε ()1Ὁ)] 5ἴπος [μ656 ἃγαὲ ὨθοθββατΎ ἴο ὁ 6 
ψ8Ὸ νου] υάρε τἱρμίθοιβὶγ, οἵ τ Κὶ. 3..--τ λας 1 νιαν ρο ομἱ απά 
οοηρς ἐμ δεΐογε ἐῖς ῥεορ[6]. ΤῊΣ ΟὨγοηίο]εγ τεργεϑθηβ ϑοϊοσηοῃ ἃ5 ἃ 

τηδῃ οὗ ρεᾶςθ, εποα {Π656 ψοσγάβ ργορδοὶν 40 ποῖ τγείεσ ἴο ϑοϊοσῃοῃ 
85 ἴδε Βεδά οὗ ἴμε Βοβί (σ΄ τ (ἢ. στ" 5. 18:5.) (Βη.) θυΐ ταῖβεσ 

πους δΔὴγ ἰγαηβδοίίοῃ οἵ Ὀυβίῃεβ5 (Βδ.).---11. Βεσαμδε ἐμῖὶς τυας 

ἡπ ν ἤσαν]. ΟἿ. τ ΟᾺ. 22: 285.--12. διοῖ ας ποης οἵ {3:6 κἰηρς 
μανε μαὰ ἐμαὲ μανε δεοη δεΐογε 4.66]. (Οὕ. τ (ΓΒ. 295. 

10. ΚΣ] ἰδῖες Ηςῦ., δ'ϑο ἱπ νν. "1. 13 Ὁ η. χ'- 11 Ἐς, τοῦθ 7.---11, 902] 
ςοπιποη ἰπ Αταὰπι. ((΄. Ες. 518 πίβεγε ἢ ἽΦ» δηὰ Ες. 65 σβετε σὰ 
ἫΦΡ δηὰ ὙὍ22 88 βεγε; οἰβεύβεγε 708. 2δλὲ 7.---12. 1102] 55. συἱτὰ οοπι- 

Ρουπά 508]., τ΄. Εβὲ΄ 311.--.18, Π030] τεδὰ δἷϊιεγ ὦ, Η πο3 0, οἵ ουιῖι 
ῬΡΏ22 ««. ΠΌ29 85 ἃ πιϊβρίδοεὰ ρῖοββ (Β8.). 

14-17. ϑοϊοπιουΒ ψ 6 81}.-- -ΤΆΚεη τοι τ Κ. 1053- δηὰ τὸ- 
Ρεαϊεά ἰπ ρατγί ἴῃ 9.3. ΤῊΣ ΟΠ γοη οΪεσ μδ5 οατοἀ [πε βίοτγ οὗ ἴΠ8 
Βαι]οίβ (α Κὶ. 31:1) δηά ἴῃε δοςουηΐ οὗ δοϊοπηοη Β εἶν!] ρονεγηπηεηΐ 

δηα (6 ρῥχοβρεγίυ δηὰ ρτεδίῃεβϑ οἵ ἢΐ5 Κίηράοτωῃ ρίνεη ἴῃ σ᾿ Κὶ. 4-5}" 

(ς. 4). Τμεβε ἰῃ τ Κ. Π]υβίγαίε (με 016] πηοηΐ οὗ ἴμε ἀἰνίηα ῥγογηΐβα 
ψὨΟἢ σάτα πῃ ΔΏΒΜΝΕΙ ἴο ϑοϊΪοποΠ ἢ 5 Ῥὑγᾶγεσ δἱ Οἰρεοη. ΤΒῈ 

ΟἸὨΒγοπίοϊεσ ραβϑβά ονὲσ [μ6 βἴογυ οὗ ἴμε μαι]οῖβ ὑγορδθὶν θεσδιϑε ἴΐ 
ςοπίδίπεά 50 1{π|6 οὗ (δ τε] ρίουβ εἰεπιεηΐ, δηὰ μα ργοῦδῦν σἤοβα 

ἃ5 δῃ Π]Πυπίγαϊίοη οἱἨ πηδίοτῖα! φοσυ ἴμεϑα ἴεν νεγβεβ ἰπβίεδα οἵ 

1ἢ6 ἸΟΠΡΕΙ ραββᾶρε ἴογ με 5ϑᾶκε οἵ δοτί ἀρτηθηΐ, δηὰ Ὀεσᾶιϑα ἢ8 
ν 88 ποῖ ἰηἰεγεβίεα ἰῃ δὴν ἴοστῃ οἱ φονεγηχηεηΐ ἰμδΐ νν5 ποῖ δο- 

εἰεϑί δεῖς]. 
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ὙΒΙβ ρᾶϑϑᾶζε Δρρϑδγβ ἱνγίσα, τὥογε οὐ 1658 ἔ}}γ, ἴῃ ὈΟΪΒ 2 Οἢ. δπά : Κ.., 
Ῥεΐοταε δῃά δὲϊγ ἴδε δοοουηΐὶ οὗ ἴμ6 δυϊάΐηρ οὗ ἴδε Τεῦιρ]ς ἴῃ οδοὮ, 85 
ἴο!]ον5: 

4 (Ἐ. χ611 Α Κοὴ ἔτομι : Κὶ. τοϑϑ-"», 

2 (ΚΒ. 95.356 ΔΚΕΠ ἴτοι 1: Καὶ. 58 103" κἱ 1ΟἿΤ. 35, 

Ιε Μὴ] θὲ βεεὴ τμδῖ τῃς ἢτβί δοοουπὶ ἰπ ΓΟ. ἰβ. ἰδκε ἔγοτῃ ἴξε βεοοπὰ 
ἰη Κ΄, δηά [Βς βεσοπά ἱπ (!. ἔτοπι ἴῃς ἢτϑὶ ἱπ Κ. (θείῃ βυρρίεπιεηϊεὰ 
ὈΥ ρᾶϑγίβ ἔγοπι ἴῃς βεοοηά ἱπ Κ.). [1η Κὶ. ἴῃς ἵνο δοοουηίβ ἅτε νασίδηϊ, 
ἀϊβετίης ἰπ [86 πυπιθεῦ οὗ ομδτίοίβ, [με ἄγβὶ βου δἱης 40,οοο “ 5318}}5 

οὗ Βοῖβεβ ἕο ἴπ6 ἍἽδμδτγίοίβ " ἴο ϑοίοσῃηοῃ δπὰ ἴδε βεοοηὰ ρίνίης δἷπὶ 
ΟὨΪΥ 1,400 Ἑδατίοιϊβ δὲ (ῃς επὰ οὗ "ΐἷβ τείΐχῃη. ὙὍὙᾺῈ ΟΒτοηΐοϊον τερδσάθά 
ἴθεβα 88 ἴνο βοραζγδαίς βιπλπλλτίεβ οἱ ἴῃς οπαγίοίβ οἵ ϑοϊουιοῃ, οὔθ δὶ 
ἴῃς Ὀερίπηΐης ἀπὰ (ῃς οἴβεγ δἱ [δε εἶοβε οἵ δἷβ τεῖψῃ, δῃὰ τενεγβοὰ ἴῃς 
ογάδσγ, βίπος ἰξ νγὰβ8 πιοστὲ δρργορτίδῖς ἰμδὶ ϑοϊοπιοη ββουϊὰ Ὀερίῃ δἷ5 
τείχη 1,400 οματίοῖβ δηὰ ἰδία ἢᾶνε 4ο,οοο (80 τεϑδὰ ἰῃ 2 (Ἐ. 95 
υ. ἐπ Ἰοοο) ἴπαπ ἴμδὲ (Π6 τενεῦβο ββου)ὰ Ὀε ἴσια. ΤΉς ἱπιγτοάιυςίοτγ ποτὰ 
ἴῃ ἴῃς βεοοῃὰ δοοουηΐ ἱπ Κι, ηῦπο ἠδ γα μεγεά ἰορείπεν, 1.6., οὐφϑυϊδοά, 

βυρροτγίεὰ (ες (Βτγοηίΐοϊεῦ ἴῃ ῥδοίης [μὲ δοοουπὶ ἤγϑῖ. 

14. Ομαγίοις απὰ μογϑεριθ]. ΤΉΘΘα ψτοσα τοὶ υϑεὰ Ὀγ [5γϑεὶ ἴῃ 
{πεῖς βαυγῖγ τννατίασε, ϑἴπος ἔμον δἱ ἄγβε οσουρίεα (με τηουηίδίπουβ 

Ῥᾶγίβ οἱ Ραϊεϑίίπε, θυΐϊ Βεη ὑπάεῦ Πανίά (μον Ὀεοᾶπια δὴ δ9- 
ξτεββῖνε βίαϊε δῃὰ εχίεπάβα [μεὶσγ θοσγάεγβ, ομαγοίβ πη Βοσβεπλθῃ 
ψγ6Γα στδά δ} ἰπιγοάἀυςεά (ο΄. ἔογ σματίοίβ σα (Ὦ. 189" 2 5. 89), δηὰ 

ὉΠάοΓ ϑοϊοπιοῃ, 85 μεσα Ἔχργεβϑαά, ἴῃ 6 ρυγομδϑε οἱ σἽμασγίοίβ δηὰ 

Βοῦβο5 Ὀδοδηθ ἃ στερυϊδγ ἰγϑάς.---α ἐπομδαμά απά ὕομγ μμμάγεα]. 

Ιπ - Κ. κ᾽ (45) 40,οοο 5.4}15 οὗ βοῦβεβ ἴοσ ομαγίοίβ ᾶτὲ πῃβηςοηθά, 

ἴῃ 95 4,οοο (φ. υ.).---ΟΠαγίοι οἰ 65]. ΟἹ. 8. τ Κ. ο"..--1δ. δένεν 
απὰ ροϊ4]. ὙΜεῖγ ἀρυπάδηςε σᾶπς [ὨγουρὮἢ ΘΟ ΟΠ Οἢ 5 ΠΟ πΊοσοθ. 

Οεάαγ5], ἴῃ6 πλοϑὲ ἀυγαθ!ε, δημὰ 50 νυ ]6, {τα θεσ, ν᾿ μοἢ οαπια 

ἔτοτι ἴῃ ἔογεϑίβ οἵ ̓ οθάποη, δηα ἴἢ15 νγᾶ5 δῃ ἱπῃηροτί.----ϑγοαηιογε5 , 
ποῖ {πΠ6 ἔγεα Κπονὶ ὈῪ [πδΐ πᾶτης ἰη ΕΠραπα ἀηά Απιετγίοα, θυΐ ἃ 
ἔγεθ οὗ {π6 σϑηυϑ οἵ {πε Βρ (σ΄. τ (ἢ. 27.) ψμοβε νοοά, βίῃςε ἰξ στενν 
οἷοθα αἱ μᾶπά, ννᾶ58 νεῦὺ ρθη] ἔοσ 76γυβϑίθηι.---16, ΗΠ ογ5ε5]. 
ΤῊΣ Βογϑα πλεηιοηδα ἰῃ ἴῃς ΟἿ. νψ88 (8ε ψγ8τ- ἢ γϑα.--- Ἐρ)}ι]. 
Ηογϑοβ ψεσὸ ἱηισοάδυςοά ἱπίο Ἐφγρὶ ὈΥ ἴμε Ηγκϑβοβ (ἀυγίης [ῃ 6 
Ρεγοά οἵ (Βς (Ὠἰγίδεη ἢ ἴἰο πα βενεηίθεπίῃ ἀγτπιδϑίϊεβ, 1788--1 580 

Β.0., Βτγεαβίοαά, Η ἐσίονυ οὐ ἐδ" 6 Αποὶομὶ Ἐργρίἑαπδ, Ρ. 425), δῃηὰ ἴῃ 
Ἰαῖεσ ἀγηδϑίϊεβϑ [ἢ “" 5865 οὗ ῬΏδγδοι σοπίδἰηεὰ [μουβδη45 οὗ ἴμ6 

Βεϑὲ βογβϑεϑ ἰο Ὀ6 μδὰ ἰῃ Αβίδ᾽" (18. Ρ. 195), βδῆςςβ ἴδε ἱπιρογίδιίοῃ 
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οἵ Βογϑε8 δηὰ ομαγίοίβ, ψῃϊοἢ νεγε τυ ἀοἰνγ υ56α ἰῃ Εργρί, ἰπῖο Ῥα]- 
δϑίίμε ννουά μάνα θθδθη πιοϑί ἡδίυσγαὶ (ν. .7). ΤῊ βοσυγίηρ οὗ ΠΟΥβα8 

τοι Εχγρί ἰ5 50 βίγοη ίυ ἰδνουγεά Ὀγ Ὀΐϊ. 17}. 15. 31’. Βαϊ ἰΐ 15 
Ῥοββίθ]ε {πὶ ἰπϑίεδά οἵ Εργρί (ὩΣ Ὁ ΜΠ ζγαΐηι) π᾿ 5μου]ὰ γεδά 

Μπμενὶ (ὙΣῸ) δῃὰ (πῖηκ οἱ ἃ Ἰαπά ἴῃ Αϑία Μίμογ (υ....).--17. δὲχ 

κωπάγεά οἵ Ξἰϊνον] ἴ.6., 5. εἶκε 5, ἰῃ ναϊμε δρουὶ Φ38ο.--- 44 50 γον αἱΐ 

ἐμ κἷπρε οὔ ἐμὲ ΗΠ ΜΗ 65 ἀπά οὐἉ ϑγνία {εν τἰδεά ἰο ὑγίπρ Ἰόηι οἱ ὃγ 
ἐδιεῖγ τιφαΉΣ, οΥ δεν (Ἑμαγίοῖβ Δη ἃ ἤογβ65) μϑεξά [0 δὲ ἐχῥογίδά (υ. 1.) 
ὃν ἐδιεὶν πιδα"5]. Ἡοτϑεβ δηὰ Ἵματγὶοίβ εσα Ὀγουσῃΐ 4150 ουἱΐ οἵ 

Ἐφγρὶ ὃγ [με Κίπρ᾽β ἰγδάδιϑβ ἴογ (πε ΗΠ ε ἀπ α ϑγτίδη Κίηρβ αἱ ἴῃ 
ΒΆΓΩ6 ῥὑχίοε ἃ5 ἴογ ϑοϊοπιοη.---7 λὲ ΗΠ ΜΝ |65], ἃ Ῥεορ]ς πιεπίϊοηδά 

{τευ εητγ ἀπιοηρ με ἱπμδ ἰἰἀπί5 οἱ σδηδδη (Οη. 15" Εχ. 3". 1113" 

εἰ αἰ.), Ὀὰϊ {ΠΕΣ Ῥγορεσ Βοπὶα νγᾶ5 ἴῃ ἴμε ποιίῃ---ονεη ἰη ἴπ6 Ὠἰρἢ 

Ἰαπαβ οἱ Αϑία Μίποσ, (Ἰ]οῖα, ἀπ σαρρδάοοϊα. ὙμεῪ ἀνεὶς ἴῃ 
Ρονεῖ θείψεεῃ [με ΕῸΡἤγαῖαβ δηά [ῃ6 Οτοπίεδβ, οσεπίγεὰ αἱ Καάδβῃ 

δηὰ (δγομοχηίβῃ, θαϊ ψεσα θη δ}}γγ δυνά πεα ἰη (ἢ εἰμι σεπίυγΥ ὈῪ 

186 Αϑϑυσίδῃϑ.--- -ϑ γγία] (Ατάτ), Μεβοροίαπιία, Ὀὰΐ οἴζεη Δρρ!ἰεά 
ἰο (δε Κίπγάοτῃ οὗ ᾿απιαϑοιβ δηὰ ἴπε δα]οϊηηρ ρει Κίπράογῃβ, 

Μάδδοδῇ, ἀεβδυγ, θοῦ, ἀπὰ Ζορδὴ (Ε1.). Α ἴγαάε νι ἴῃς Κίηρβ 
οἵ ἴβεϑε ρεορῖε δηὰ ἀϊβίγς5 νου] Ὁ 1655 παΐυγαὶ ἔγσοτα Εργρί ἴδῃ 
ἔτοπι ἴπε πεᾶγεῦ Μυζτὶ οἱ Αϑία Μίμογ. 

14. ὉΠ}»} 1 Κ. τοῦ ΠῸ)»; ΓΒ. 8458 ἴῃε ἴγυε τεδάϊπρ βαρροτίεὰ ὃὉγ 4}} 

τὰς Νντββ. ἰῃ Κ.---1δ. 2515 ΓΝ] νδητίης ἱπ Ἐ οἵ τ Κ. τοῦ, θυῖ ὦ (δοῖἢ 

Βοῖε δηὰ Κ.) τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. ῬτΟΡΔΌΪ οτί σία! ἔγοπι ΟἈ. 

- 16. κῬ5] τ Κ. τοῦβ πῆρ. [Ιηϑιεδὰ οἱ ΑΕ ἀγουε οἵ Ποτϑεβ (51Π] ρτείεττεά 

ΌΥ Καυ.), Βε. αἰτεδαᾶν ἀϊβοεγηεὰ βεγεὲ 10 δπά {πε πᾶπὶὲ οἵ ἃ ρίαςς (50 
πι ἴῃ Κ., Ἐ Βετε), ψ βίο ἰβ 186 νίενν οἵ τηοβὲ τηοάδθγῃ βοβοίδγβ, εἰ μεσ 

Κυὲξ οτ Κοδ, ἃ αἰϑβιγὶςι οὗ ΟἰἸἰςεὶα (πο ΚΊογ, 41. ὕὐπίεν. τό8 7. Αονίενα!. 

Τονϑολμηρεη, ἱ. 28, Βπ., ΚΙ., Βαυτ., 51..), οὐ, Ὀεϊεγ, ἃ ρίαςς ἴῃ (με ἀΐγθο- 

τίοη οἵ Επγρὶ (ϑίδάς δηὰ ϑοιναιγ, 5807.). Ιῃ {δε ἰοσγπιεγ οα86 Ὁ ΣῸ ἰ5 
Μιμνὶ, ἃ Ν. ϑγτίδη ἰδηὰ 5. οὗ ἴδε Τδυγυβ, Ὡς ἢ οἰΐεη ἄρυτεβ ἴῃ Αβϑγτίδῃ 
ἱπβοσριίουβ. ΜΙᾺ τη 18. ἀρτεοβ ΕΖ. 27}, βίπος Τοραγηιαλι,, ἴμ6 ϑουτος οὗ 

Βοζβεβϑ, ὑγῦ-ἤοῦβεϑ, δηὰ τη εβ, ᾿ἰε5 ἰῃ (παῖ ἀϊγεςιίοη. Βυῖ Ὠΐϊ. 1γ1} 

15. 31' ἀεςοϊἀεα]γ ἔανουγ ἴῃς τεΐεγεηςς ἴο ἃ ρἷδοα πεᾶσ Εργρί. ((. αἷϑο 

7ετοηλεβ Οποριασίέσομ, 273. 86, τι1. 8 ρα φῶ εξὶ ἡμχία “Εργρίμρι. 
Ηξκεηοςε νὰ τεπάον σπᾶ δοίονιοη" 5 ἱριροτί οΥ κογϑες ᾿οας ἤγοηι ἘρΎΡὲ (οτ 

 ονε Μωεγὴ απὰ 7γονι Κοα: ἰδι6 ἰγαάεγς οἵΓὙὨ 16 Εἰης εἰδεὰ ἰο ὀγίηρ ἱκπενε 
7 ονε Κοα αἱ α ῥτίοε (80 Κὶ. ΒΗ., Βη.). Καυ. τεϊδίπϑ ΑΗ θυϊ οπιῖῖβ ΝΟ! 

διὰ τεπάειβ “αἀπάὰ [δε τουδὶ τποσοβδηῖβ γεσα δοουβίοπχοά ἴο ὑχίης ἃ 
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ἄγονε ἴογ ραγιηεηΐῖ." ὙΤΉΪβ ἰβ ῥγείειτοὰ ὉγῪ ἸΝΕϊϊεμουθς, ἘΒέ. 1. οοἱ. 
γηλ6. Τῆς ᾳυεβίίοι οἱ ἴδε ἴγυς τεδαΐϊης πιυϑὶ τοιηδίη σμδ {δπε.---11. 
ὙΝΣῊ ὍΡ9] τ Κ. 1οῦϑ ΚΣΓΥ ΠΟΡΓ.--τ- ΟΝ 5290} Σ Κ. “κ 35059ι.- ἸΟῪ} 

Φπ"ι οἱ τ Κ. Ἰκγ), νι βίςἢ ἰ5 ργείογγοα Ὁγ ΚΙ. 

Ι. 18. 1. Τῆς Βυϊάϊηρ δηὰ Πεάϊοαίίοι οὗ [πὸ ΤΟΠΔΡΙ6. 
Ι. 18-11. 1. ϑοϊοπιοῃβ ρυγροβα δηά (πὸ ἰενυ οὗ ψοσκπιθῃ. 

-18 (4). ΤῊΐβ νεῖϑε ἰ5 δηεσεὶν ἔγοτῃ [μ6 ΟἩγοηίοϊοσ.---- μόιδε Γ07 
4μ6 παρὲξ οὔ Υαἰιυεἢ}}. Οἵ. τ Κ. κιτ αν χ (Ὠ. 227. 191 )88 205.--4 πῶ 
α ἄομδε ον ᾿ὲδ κἰηράο»!] ἑ.ε., [με τογαὶ ραϊδος ἀῃὰ ρτοὺρ οὗ Ὀυ}]ά- 
ἰῃρ8 ἀεβοσί δε ἰῃ σ Κ. γ}-12 Βαϊ ΟὨΪΥ πηεπεοπεα ἱποίἀεηία!]ν Ὀγ {πε 
ΓΒ γοηίοϊεσ ἰῃ 211 63) γι 8ι.---1 (2). εγνοά ἔτοτῃ τ Κὶ. 53“ δ.) 

Βεγαὲ ουΐ οὗ ρῥίαςε; τερεαίθὰ ἴῃ νν. "6. ατι.), ψ ΒΟ 566. ΤῈΣ 

ΤΕΆΒΟΩ ἴογ (Π8 τερειἴοῃ ἰ5 ποῖ οἰεασ. Τὰ ἀουθ]εὶ οσσυγβ 4150 
ἴῃ ὦ οἵ : Κ., ψμεγε ΟΡ. 2.4.5 ὙΠ σι 6 [Β60. 9. Βοιηθίίπχθβ (6 

ΟὨΒγοῃίοϊεσ τοὺ ἤᾶνε ττὶ ἴδῃ ἔγοτη ΠΔΟΠΊΟΣΥ ἂπά ἰδίεσ τορεαϊεά 

ἰῃ {01}, Βανίηρ ποιϊςοὰ (μὲ 5 ἄγϑί πηθπέοη τγᾶ5 ἱποοιιρίεΐε (Βε.). 

Ι. 18. “οκ}»} υἱὰὰ ἔοσος οὗ οοπιπιαπά οὐ ρύγροβε ζοἸϊονσεά ὃγ ἰηΐ. ((. 4λ. 
- Π. 1. πιοῦν προ} σ᾿ Κ. 53» ποῦῦ νην).---ὴῦκ] βίηψ. δίτεσ ἐδηδ, ἃ υϑᾶζε 
οἵ ΕΖ. δῃὰ Ρ, 668. ὃ 1344.---Φ"Ὰ]} 5ἴηρ. δἔξες ηὔκ, ἀποίβμεγ ὑβαφε οἱ Ρ. 
Οε8. ὃ 1345. Νιδπιίης ἱπ τ Κ., ψβεῖς ΚῸΣ ἀρρδᾶγβ Ὀείοτε 530. 

2-9 (383-10). ϑοϊοπιοη 8 πλοϑδβαρα ἴο ΗἼΓΑΤ.--- ΤῊϊ5 ἰ5 Ραϑοὰ 
Ροη 1 Κ. 5'5-39 α-) Βῖ αυἱΐε τεντίεπ Ὁ. ἴπ6 ΟΠγοηίο]εσ, οσ ἰάθη 

ἔτομι ἀποίμεσ βουγος (Βη., ΚΙ.). Τῇε [ο]]ονίηρ ραγίίςυδγβ σίνθη ἰῃ 
ι Κι στε ψηϊίηρ ἴῃ (ἢ.: (1) Τα δα θάβ5ν ἔσγοτῃ Ηΐγδηι ἴο ϑοϊοπλοῃ 

(ᾳ Κ. σ""ὦ). (2) Ῥαν 45 πἰηάτγαηοε ἴῃ Ὀυϊ]άϊηρ ἴμῈ Τειαρὶε (αι Κὶ. 

51τῶ)), (3) Ἴδε τεβϑὶ ρίνεπ ἰο ϑοϊοσηοῃ (1 Κ. 5.5.9). (4) Τῆς 

Ῥτοπγῖβο οἵ Ὑδην ει ἰο αν (1 Κ. κι"), Τῆς ἰαϑὶ ἴἤγοθ, μουγονεσ, 

816 εἰ] οὐϊεα ἴῃ τ (ἢ. 225:... Απηά ἴδε [ο]]ονίηρ ᾶἃτεὲ δά ἀδὰ ἴῃ (ἢ.: 
(1) Τῆε ἀεαϊΐηρϑβ οὗ Ηΐγαπὶ νὴ νὰ (ν. ".). (2) Α ἀεβογίριίοῃ 
οὗ [86 ΤεΙΩρΙε 85 ἃ ρἷδοε οὗ οἤεγίηρβ ἀπά 85 θείῃ ρ νεῖγ σγεαΐ (νν.""- 

(1.)).. (3) ἢ  ογά5 οὗ 5ε]-ἀερτεοϊαιίοη (ν."9)). (4) Α ρῬειτίοη ἔοσ ἃ 

5.{ΠΠ:4 ψτόσκεσ ἰῃ τηθίδα ]5 ἀηα οἷοί ἢ ΠΟ 4150 5 Δῃ δηρτανοσ (ν." (7). 

(5) Απ δηυπηεγαίίοη οὗ με Κὶπά5 οἱ ψοοά ἀεϑβίγεά (ν. 15.2)),. (6) 
ΤὨε Ἄσοπίπυϊίζοῃ ἴο Ηΐτγδη5 βεγνδηΐβ (ν."..9)).---ἃ (3). Ηηγαρι), 
: Κι. ς"α) γάτα, 566 τ (ἢ. 1.4".--ἅΧ.5 δον ἀϊάς! ἀο, εἰς.]1. ΤῊς 56εη- 

ἴδῃςς 15 ἱποοῃιρεῖαε. ϑυρρίγ, “80 ἀο στ πη6." Οπ [δε (γδῃβ- 
δοιΐοῃ οἵ. 2 8. 55} 1 (ἢ. 14’. Ασρογάϊηρ ἴο σ᾿ (Ἐ. 22᾽ αν ά δὰ 
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Αἰγεδαγ ργοουγεά δῃ δϑυπάδηςς οἵ {ἰπρογ ἔοσ ἴῃς Τεπλρ]6.---3 (4). 
ὙΠε ΟΠγοηΐοϊεῦ {πη Κ5 οὗ ἴ[Βε Τετρὶε οὨεἢν 85 ἴῃς ρ]δςε οἵ ἴμ6 

τηϊηἰβίσαϊϊου οὗ ἴῃ6 ῥγεϑδίβ δηά (ῃε 1,εν!ῖεβ, σύ. τ ΓΒ. 23" “', ἀπά 

δνοϊά5 {με [πβουρῃϊ οὗ {πὸ θυ ]!ΐηρ θείην ἴῃς ἀνε! ] ηρ- Ϊδος οἱ σοά. 
Ηε επυπηεγαίεβ ἴῃ 6 ἰποθηβα οἵ ϑνγθεῖ βρίσθϑ θυγηθα Ἐν ε ΣΎ τηογηΐη 

δηὰ ενεηὶηρ (Εχ. 3015.), [ῃς ρεγρεῖυδὶ 5μεν-Ὀσεδὰ (Εχ. 259), [Ὡς 

ἀαἰϊγ πιογηΐηρ ἃηἃ δνεηίηρ βδογῆςεβ (ΝῸ. 28:-5), δῃὰ (δε εχίγα 

οἤεγίηρβ οἵ {πε ϑαρθδίῃβ (Νὰ. 285 ..), οἵ [ῃε Ὀερίπηΐηρ οἵ τροπίῃ5 
(Νυ. 28:.-.), δηὰ οἵ ἴδε 5εἰ ἐεαβϑίβ. (Νὰ. 28:.-29").--- ογευον ἰδὲς 
(ἡ.ε., ϑυ (ἢ 5εγνίςε) ἐς (Ὀἰπαϊηρ) μον 19γαε]. ΟΥ̓. Να. 1919 σ ΓΒ. 23". 

-4 (δ). (7. τ ΘΒ. 29: Εχ. 18::.---δὉ (6). Τς ἀεξαυεη οὐ μεϑανεη5], [6 
Βἰρῃεβί βσρῆεσε οὗ {πε μεάνεη8, ο΄. 61" 1 Κὶ. 8:1.--ϑιμ ἰ0 0727 ἑμπ|δριδο 

δείογε 6]. ΤΏ ΡυΓροβε ἰβποῖ ἴο ἐγεςῖ ἃ ἀνε] ησ- ἷαςε ἔοσ Ὑδανεῆ, 
Εἰς ἢ νουὰ θὲ ργεϑυσηρίυοιυβ, θαϊ πεσεῖν ἃ ρἷδοε οὗ βδοσίβοε, ἱ.6., 

ψ γβῃ!ρ.--- Θ (7). Κίηρϑ Κῆον 5 οἵ 0 500 ἢ τεχισϑί ἴοσ ἃ νογκιηδη, μὰΐ 
βίδίεβ (ῃδί ϑοϊοπηοῃ βεηΐ δηἀ Ὀγουρῃϊ βυςἢ ἃ 5116 πχείδ] - τοσοῦ 

ἔγοπῃ Τγ τε (1 Κ. γ5). Τα 5Κ}}} ἴῃ ννεανίηρ δῃα δηρτανίης 8 Δῃ 

δααϊίοη οὗ [με ΟὨγοηίοϊοσ. Ηἱἰβ πεβά οἵ βυς ἢ ἃ ογκιηδῃ '5 5ΒῃΒονγῃ 

ἴῃ τ (Ἡ. 20 (5εε οσοττεοϊεά ἰεχί).--- γώ ἐδι6 τυῖδε πιϑη, εἰς.]. ΟἹ. 
τυ (Β. 22:"..----0Ὦ7 (8). Ογῤτγέςς απᾶ αἰρηρε ἰγεθ5]. ΟὨ]Υ σεάδγ (γε 68 ἃσα 
τηεηςοπεὰ ἰῃ τ Κὶ. 5596) Βαϊ ΟΥ̓́ΡΓΕΒΒ 8150 ἰῃ τ Καὶ. 5" α0), δῖποθ ἐμέ 

αἰσιηι ἰγθθς ἅτε οἸεαυν ἴπῈ 58 Π|6 ἃ5 ἴῃε δἰπιιρ ἵγεεβ οὗ τ Κ. 1οἹ", 

ὅ.6., απ ἀαἰννοοά οὐ ἐροην (ΒΠ.), [με Ογοπίοοσ 15 ΒΕγα Δρραγεηῃγ 

ἱηνοϊνεά ἰῃ 8ῃ ἱπδοσυγδαου ἰῃ ἀεγ νης ἴΠ6πὶ ἃ Ργοάυςϊ οὗ ΟΡΒὨΪΓ, 
ἔτοπλ 1εθάποη (Βε., Κα., Ζοε., Βᾶ., Βη., Κὶ.).--αὐθπά νῖν βεγυαηίς, 

εἰς.1, ἰάΚεὴ ἴτοπιὶ τ Κ. 5399). --9 (10). Ιῃ [μὲ τηεβϑᾶρε οἵ 
ι Κ. πο Τσοϊῃρεηϑδίίοη 5 βρεοϊβεά (1 Κ. ς᾽"), θαϊ Ἰαἴεσ ἰΐ ἰβ τὲ - 

εογάεά [παῖ δοϊοπιοη, ργεβυσηδοὶν ἔογ (86 {{π|ρ γ τεςεϊνθά, σανε 
Ηΐγᾶτὰ γεαυ]ν ἴογ ἢἷβ ἤουϑε 2ο,οοὺ οοῦβ οἵ ψῇδαὶ δηα 20 σοῦβ οὗ 
οἱ] (α Κ. ς" παν γ..).). στε ἴῃ ρἰ εἴ 5 ἔοσ (με βῃρροτί οἵ {πε Ἰα θοῦ ΓΕΓΘ, 

ὙΠΕΙΠΕΓ γΕΔΓΪῪ ΟΓ 5ΙΓΊΡῚῪ ἃ »Το55 διηουηῖ 5 ποῖ βἰαϊεά, ἀπ 2ο,οοὸ 
οογ5 οἵ δαγίεγν απά 2ο,οοο δαϊλι5 οἵ τυΐγιε τε δἀἀεά, δηὰ (με ἀπιουηὶ 

οὗ οἱἱ ἰ5 ἱπογβαϑεά ἔγοπι ἱνεη τ ΠΟΙ ἴο 2ο,οοο δαῤ᾿5; ΟΥ, βίποε 1ὸ 

Ῥδιἢ5 -ξ τς ςοσ, ἃ δυηατεαξο!ά (ὦ ἱπ τ Κ. μᾶ5 (Π6 βᾶπιὲ δπιουηῖ); 

ἃ (ΟΥ̓ τεργεϑθηΐβ δδουΐ εἰρῃΐ Ὀυ5Π} 615. 

10-16 (1-16). Το δηβιψεσ οὗ Ηΐγσαση.--- ΤῊϊβ ἰ5 θαϑθὰ ὑροη 
1: Κ. σ": 1.9) δΔηἀ ἃ5 ἰπ {πΠ6 σᾶ56 οἱ ϑοϊουμοῃ 5 πηδϑϑᾶρε 8 εἰ ἵΠῈΓ 
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τουτὶ τε οἵ ἰάΚαπ Ὀγ (86 ΟΒγοηίοϊοσ ἔσοσα δποίμογ βουτζοε (Βη., Κὶ.). 
ΤΣ πχαὶῃ ναγίδίίοη 5 (86 τεΐδγεηςς ἴο ἴπε 5.16 πογκιηδη ϑεηΐ 

δέτοθδ 0] ἴο ϑοϊοπιοη Β γεαμεβί (νυ."5 "- α8..)).---10 (11). ΟΒτοηίοϊεβ 
ΘΙ ΡΠ αβίβαϑ ἴπε ἔδεὶ οὗ ἃ τυτϊ τε τερὶγ ἔγοπι Ηἰἶγαπι, Ὡ]Οἢ ἰ8. ποῖ 

ἀΐγεςιγ βἰαιθά ἱπ Κίηρϑ.--11 (12). ΤῊΪΒ νεγϑε σοπλεβ ἰῇ 80 ἀν κ- 
ΔΙ Ϊγ τ ἱ τς Δ]]υβίοη ἴο ϑοϊοσηοῃ ἰπ (με (μἰγὰ ρεγβοῃ ἰηβίεδα οἵ 
(86 βεςοῃά 85 ἰῃ ἴμε ργενίοιιϑ νεσββ, {πΐ ροβϑί δὶγ ἰΐ 5ϑῃου]ὰ θὲ ἰγδῃϑ- 
Ῥοββά ψνἱἢ ν. 19 αὐ) (Κδα,, Βη., Κὶ.) σινίης (ἢς τεθεςοίίοη οὗ Ηΐγᾶπὶ 

οἱ σεοεϊνίην ἴῃς τεχυσβί ἔγοτῃ ϑοϊοσηοῃ δηά ἰῃι5 ἱπίτοάποίοτγ ἴο [με 

ψτίτδἢ ΤΕΡΙΥ ἀπ ράγα}}6ὶ ἢ τ Κὶ. ς σ᾽), Τῆς ἀνοόναὶ οἱ γαλιυεῖ 

85 ἐπα γνπῶκεν οἵ βεαυεη απά εαγίβ Ὁγ Ηΐτᾶπὰ 15. ἃ ποίίοθθ]ς τους ἢ 
δγ (ἢς ΟΒγοπίοϊεσ, νῇο 858 πὸ αἰ βου Υ ἰῃ βεείηρ ἴῃ ἴμῈ Ποδίμεῃ 
κίησ ἃ τϑνογοσ οἱ Ὑδῆνε.-- -12 (183). Ηωγα»-αὐ}, [ὨΣ πᾶπλθ 
οὗ [ῃς 56 τνοσκπιδη ἰῃ τ Κὶ. 7." 45. “4. ᾿ς ]1εα Ηταμ. ὍΤμε Ἰαἰίεῦ 
Βδ]ὲ οἵ [με πᾶτης (αδὲ) 5Βῃου!ά Ἀὲ τεπάἀεγεὰ 85 ἃ {Π]6 οἵ τεβρεςῖ  ) 

7αἰμεν (Βε., Ζοε., Οε., Βδ.), οσ Ὀεϊίεσ, »» ἐγμοίφά σομμδοίϊον, ζ΄. απ. 

45"; δευτέρον πατρός ὦ δά. ἴο Ἐβὶ. 3" (ν." οἱ 8144.); τῷ πατρέτ 
Μᾶς. 11 (Του. 4..51.. 7απ. Ὅρ, Ρ. 172, π. 17).--18 (14). [π 
1 Κ. γ5 (8ὲ πιοίμεοσ οἵ [8 ψοσκιηδῃ 8 ἃ ψίαον οἵ [με ἰγῖρε οἵ 

Ναρδία!. ὙὍε στεδαϊηρ οἵ (με (ῃγοηίοϊεσ τηδῪ Πᾶνα σοπΊα ἔγοπὶ 

ἴῃς ἱπῆπεοπος οὗ Ἐχ. 319, ψΠαγε ΟΒοΪαΡ, οπς οἵ (μ6 γί βοεσβ οὗ 

(86 ἰΔΌογηδοὶς, ἰβ οἵ ἴῃς {τῖρθὲ οὗ θδῃ. (Οὐ. ἔυγίπεσ οἡ [58 νεῦβα 
νι" α),--14 (16). (Κ΄ ν." 4), Ἴδε ἐχργεββίοῃ »} ἰογά ραῖβ Ηΐγᾶμὰ 
τοϊἰίνο! γ οα (Π6 ἔοοίίης οἵ ἃ νᾶβ888]. ὙΒοσε ἰβ ποίῃίη {{κὸ τπ 15 

ἴῃ Κίηρβ.--1δ (16). γαρῆο, τιοά. Υαβα, ἴῃς ροτί οὗ 7εγυβαίεπι, 
8 ποῖ πιεῃηϊοποᾶ ἰῃ Κίηρϑ. 

16-17 (111-18). ϑοϊοπιοπ᾽Β ψοσίζπιθη.---ΤΠεϑε γε τεργεϑεηἰεὰ 
85 [Δ Κη δἴϊεσ ἃ σβῆϑιι ἔγοῃι ἴῃ αἰέδης 'ῃ [5γαεὶ. ΤῊ 5 ἰβ ἴῃς (ῇσοη- 
ἰοϊοτ᾿5 δαάαρίδιίίοηῃ οὐ δυτίἀρτηεπὶ οὗ τ Κ. 531-33. (δι). ψΒΕῖς τὸ 

Ἰενῖεβ οἵ ψογκηλθη γα τηθηἰ πε, εν  ἀθη Εν ἃ σοπηθἰ πδίίοη οὗ ἔτ 
βουγοοβ (Καὺ.}" Κὶ., Βυγ., 5807.). Τδε ἄγϑι ἰενυ (νν. "5. ὡο). 

2ο,οοο ουλξὲ οὗ 8}1 Ι5γδεὶ, βεπὶ τοίοοο ἃ πιοηίἢ ἰῃ ἴὰπὶ ἴο [,με08- 

ποῃ, 18 ΘΕΈ ΓΕΙΥ ραβϑθὰ Ἴνεῦ ὉῪ {με ΟΒγοηίοϊεσ. Τῆς ϑεοοπῃὰ ἰενγ, 
ἐπε διιγάε δόαγογς διὰ ἤειυεγς διὰ ουεγσεογς (νν. 3 1- αὐ 1.) [86 

ΓΟ γοηίοϊεσ γίνεβ, Ὀυΐϊ ῥργεΐδοεϑ [με ᾿ἰσὲ ἢ [πε βιαϊογηεηϊ οὗ ἃ σεηϑυβ 

6 Κοη ὈῪ ϑοϊογηοῃ οἱ αὐ ἐδ αἰέδης ἐπ 1σγαεῖ, ἸΟ56 πυταε  ἜΧΔ 
Θαυδ]5 {μαὶ οἵ {πε ψνογκιηεῃ, ἐ.6.) 153,ὅοο (ν. "" 7), ἀηὰ σοῦ 
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ϑοίϊοιηοῃ ἀϊνίἀε5 δηὰ ϑεῖβ ἴο ψοσκ δοοοσγαϊηρ ἴο ἴπ6 ἀτταηρεπιθηΐ 

ξἰνεη ἰη Κίηρβ (ν. "17 α0)), ὙΠ ΟὨγοηίο]εγ᾽β πηοίϊνε οἵ γοσοηβίγυο- 

Ἰομ 5. οἰεαυῖν ἴο ἔγεε πδῖϊνε 1βγδϑὶ 85 ἔγοπι ἴῃς ϑἰΐριηα οἵ Βασά, 

56 -ΠΚεὲ Ιαθουγ. ΤῊΪΒ θυτάξῃ ἰβ ἱπηροβοά ὕροη ζογείρπετϑβ.---16 (17). 
Ἡγέι λοι Πανὶ μὲς  αίμον πιριδεγεά ἐπόηι]. ΟΓ. τα ΓΟ. 22".-- 

117 (18). Τῆτεο ᾿πομδαπα απ εἷκ μεμάγεά ουεγϑεεγ5]. ΤΗΐβ ρσορᾶ- 
ὈΠΥ νὰ8 {πε οτὶρί πα] τεδαϊηρσ ἱῃ Κίηρβ δπὰ ποῖ [ῃ6 ργεβεηί ἰοχῖ, 
ἐἤγεε ἱμομσαηπά απὰ ἰἄγεε μωηπάγεά. 

2. ἼΦ 5] ἱπιγοάιςεβ ἃ οοπιραγαῖνε βεπίεπος οἵ ἵνο οἴδυβεβ οὗ ψ βίοι 
ἴδε βεοοηα τῃθπαθογ ἰ5 τυδηίης.---8. .Ν] ὦ - υ3.---Ὁ.00] Ξρίοες, υϑεὰ ἱπ 

ἴποδβηβε; ΟΥ̓ υβεὰ ἴῃ Ρ]. 408., οὔ 13}, εἰβενβεγε ΟἿἹΥ ἱπ Ῥ.--- 590] 
ἴθς ἢ. ἴεγπλ υϑεα ΟὨΪγ οἵ [με 5βεν-Ὀγεδά, οὕ. ων. 24. τ (Ἡ. ΟἿΣ 239 281 

4 ΓΒ. 13} 20:5 Νο. τοῦ. Ρ]. 1ν. 249 ἦ. ϑ8εε αἷϑο 13}. Ηδετγς δίοης σἱὰ 
τὸ φονετπθὰ ὉῪ Ὑρπῦ τΒτου ἢ Ζευρπ.--- ὉΠ] δάν. ἴῃ φεη. τεϊδίίοπ 
Κοε. 11. ὃ 3184, ὙΒε ἰάεδ οὗ ρεγρεϊυυ δηὰ ἴῃς ψογὰ ὉΠ ἀγα ἀογίνοα 
ἔτοτι ἴων. 24".---δ. ΓΙ ἽΣ»η »0}} οὐ. τ ἢ. 29".--6. Ὁ2Π] ὦ Ὁ καὶ εἰδότα, (οἵ. 

ν. 1.πρΊκ] ἰδῖς ἔογπιὶ οὗ ᾿Ὁ2ν ἀδορ γεὰ ῥμγρὶδ.--- "Ὁ 9] ογένιδονς ΟἿΪΥ 
Βετα δηὰ νυ. 12 414 ῥσοῦ. ἃ Ῥεῖβ. ἰοδη-σογὰ (ΒΌ Β.) ἴογ ἴλε ποτα υϑι8] 

Ὁϑ γρῦν (Βη.).---τῦϑγ] ἀδερ δίωε ῥμνρὶδ.τττλὴν ὉΡ] τηοάϊδεβ. γρ»Ὁ ἀπά 
πρρῦ.---Ἴ. ὈΝὉ.20Ν] 50. αἰϑο οἱϑί., [8ς Ἰαϊίογ } τὸ ᾿ Κ. χο"ή Ὁ τῦκ ἢ, 
ἔοτπι ἀυ}.---ϑ. 125} ἐχρ!!οδεῖνε. Βελοϊὰ ἐμ ν τεγνανίς σαὶ! δα αυἷβ 
τ.) Ξεγυαης ἐυέῃ ἰο ῥγέρατε, εἰς. (Κε., ἘΝ.), Ὀὰϊ Οε., Καυ., ΚΙ., θεσίῃ ἃ 

Ὧδνν βεηΐδθηςς (ογ ςοητἰπυδίίοη οὗ π᾿ Φ) (Βε.) 4πώῶ4 “ἴδον ἐπ αδπάαποα 

τὲ δὲ ῥγεῤραγεὰ 7ογ νιδ. Οδ5. ὃ ττ4}.--οιῦ}] ἰηΐ. δ5. ἃ5 δὴ δᾶν. ψἱὰ 

δα]. ἔοτος (εβ8. ὃ 11.3}.---9. ὉΓ)] (65. ὃ τοῦ».---- Π1}Ὲ} τ Κ. ς ἢ πο τυ ΟΝῸ 
ἴδε ἰγὰς τεδαΐηρ, 580 Ὗτββ.---11. Π)2) ἽΦΝ] ΗδΡ. ἴδεῆβε μΒᾶβ ἔογος οὗ 

βυ0). τ. ΤΗ͂. 38 (β).---18. ττγῦφ] ΟἽε5. ὃ τοόξ, τ. ΤῊ. 10.-- 
ὯΝ Ὁ] Ὁ [με ἔοτος οὗ παπιεὶγ ΒΏΒ. ἢ δ 6 (ἀ). ὙΤὨε δτίϊβδη 5 
Ὥδηλς Ἡδυτδπι 8 ρίνεη ἴῃ τ Κι. 7!}3 ἃ5 Ηἶταπι.---18. 1 ΓῺ 10 πῶν 12] 1 
Κ. γ.. 0) ΠΟΘ ΚΥΊ ποῦν ΠΦΝ 12, νυ. 5.--τ- Ὑ}}} ὦ -Ἐ καὶ ὑφαίνειν --- 

ΔΑκ)) ΠΊΔΥ 5ὸ Ὀδοῖ ΟΠΙΥ ἰο ἃ ἀἰπτορταρῆγ, Ὀὰΐ ποῖος (8ε ἐο!]οννίπα ἱπδηΐ- 

ἔνε5.---1δ, 15..5] ὙΣ ἀπ. Αταπι. οἵ. Εςο]υβ. 89 - οἴΐεη.--- ΠΥ ΤΌ] γα, 

ἀπ. εἴγπι. ἀουδίέυ!. 1 Κ. 553 ΓΥΛΣῚ 8130 ἀπ.---17. ὕ30]  Κ. ς» 
ὕ20 κΦ). 

Π|Ι|. 1-2, Το ρίας δηά ἀδίε οὗ ἰδ δυϊἀϊηρ οὗ [6 Τοπλ- 
ΡΙ6.---1, Ἐπιίγεϊν ἱηἀερεπάεηι οἵ Κίηρϑβ.---ἶπ ἐπα νιοιρμαὶπ οὗ 

ΜΜονία]. ὙΠὲ Τερ]ε πηουηΐ ἰπ Γεγυβα]θπὶ 15 ἰ θη 6 ἢ [ῃ6 
τοουῃίαίϊη ἴῃ (μ6 ἰαπὰ οἱ Μογία! ψεσε Αργαμδπὶ οεγοὰ [588ς 
(Οῃ. 222. ὙΤῇαε πᾶπΊε ὁσοιγβ ΟΪΥ Πεγα δπὰ {ποσὰ δηά ἰῃ [ἢ Ἰαἰἴεσ 

ΡῬᾶϑβϑαρε ἰΐ ΔΥ τεργεϑθηΐ ἃ ἰεχίιδὶ σογτυρίίοη, Θαυ]ογ, ΠΟΎΨΟΨΟΓ, 
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18δη (Πε {ἴπηε οὗ (Βγοηίς!ε5.--- ἤεγο Υ απτοεΐς αῤῥεαγεά μπίο αυϊά 
μὲς }αἰμον ἐπ “6 ῥίασε τυπίολ Πανϊά καὰ ῥγεῤαγεά ἐπ ἐμ ἐιγεοπὶπρ- 
ἤοον οἵ Ονπαηπ ἐμ 7εδιμε 6}. Οὐ. τ ΟὨ. 21:55., Αἴεγ (με τενε- 

Ἰδϊίοη οἱ Ὑδην ἢ δἱ {μὲ {Πγεβϊηρ- ἤοον, αν Ὀεραη αἱ οὔςε ἴο 

ΡΙΈΡᾶσγε ἴο Ὀυ}]4 ἴπετὲ ἴδε Τερὶς (α (ἢ. 22:-.--ὦ. ΤῊΣ ἀδίε 
οὗ {μ18 νεῖϑε 5 ἰΆΚβὴ ἔγοπὶ ᾿ Κὶ. 6: ψῖτ [Π6 οπχίϑδίοη οἵ “186 ἔουγ 
Βυπάτεα ἀπά εἰρμι ε(ἢ γεᾶγ οἱ {πε Εχοάιι8,᾽ ἀπά ᾿ἱκενν δε (Π6 παπὶῈ 
οὗ ἴῃε ϑεσοῃμά πιοηῖῃ, “ Ζὶν,᾽" σίνεη ἰῃ Κίηρβ. ϑοϊοπιοῃ Ἵᾶπηθ ἴο 
{86 ἴἄτοης δδουΐ 977.---ἶπ 6 τεοοπά νιομἹ ἢ]. ΔῊ τείδγεηςε ἴο 

ἴῃς ἀδγ οὗ {πε τηοπίῇῃ 18 ψτοηρὶν ἰπ [δε ἰεχί (νυ. 4.).. ὙὨε βθοοπά 

τροη ἢ} ψγ85 Δρργοχιπηδίεὶυ ἔγομι ἴῃ τυ α]ε οἱ Αρτὶ] ἰο (Βε σηΐάα]ς 
οὗ Μᾶγ. 

8-7. Τῇ ξεηοσαῖ ἀἰπιθ "81 008 οὗ [86 Ρογοῖ δῃηὰ [86 ΒΟΙ͂Υ ρἷδοο. 
---Αὐγίἀρεά ἔγομι ᾿ Κ. 65. 5. 15.18.29. 89 οἴη (Πρ ΘΠ ΙΓΕΙν [Πα τηδίζεσ οὗ 
νν. “-5 ἴῃ Κίηρϑ, ὁ.6., [Ὡς τηεποη οἵ [ῃς νίπάονβ, [με 546 σβδθοῦβ 

οἵ ἰὰς Τειαρὶε, [5 τηεϊῃοά οἵ σοπῃδίγυς(ίοη, δηα [Πδ 546 ἄοοῦ δπὰ 

186 5ἰαῖτ5.---3. Α4πά ἐμόδε αγε {16 ἡομπθαϊίοης τὐλίολ ϑοίονιοη ἰαίά 
ἐπ μη αΐηρ (πα ποῖσε οὐἩ Οοα] ἱ.6., (ῃ5 5 της στουηὰ ρΐδη οἵ (μα 

Βουδ6. ΤΕ τείεγεηοε ἴ5 ἴο ἴμ6 ἀϊπηδηϑίοῃβ ἱπηπγεα εἰν ρίνεῃ.--- 
ΤΆΣ ἰσηριμ αὔ ον ἐδι6 ζογ ριον νιοασμγε]. Βεΐοτε ἴμ6 εχὶ]ε (ῃς Ηδεῦτγεννβ 

υδεὰ ἃ οὐδὶϊ ἸΙοηχοῦ ὈῪ ἃ μαπάργεδάτῃ ἰμ8η ἴῃς οπε ἰῃ ιι56 δἴζεσ (ἢ ς 
Ἔχε (Βη. Αγολ. ρΡ. 179 ..) ἀπά ἴδε αἀἰτηεηβίοηϑβ οἵ [με Τ ρος, 5ὰγϑ5 
τῆς ΟΠτγοπηίοϊεσγ, νεσα δοοοσζάϊηρ ἴο [Πἷ5 εαγ]εῦ πχθᾶϑυτο. Τῆς ἵννο 

οὐδ [5 οἱ Εφγρίίδη οτἱρίπ νγεγε ἰπ [Βε γαῖϊο οἵ 7 ἰο 6; ἴῃς βδυ]εγ ομα 
45 527 τη. (20.74 ἴῃς 65), {πε Ἰαϊζεγ 450 πχη. (17.72 ἰπ. 65) (Νον. 

Ατολ. Ρ. 2οι). Τα Βεϊρῃϊ οἱ (δε Τεῖαρὶς, τἰγῖγ οὐδ 15, σίνεη ἴῃ 

Κίηρϑ, ἰ5 οπιἰτεἀ, θείης οὐ οἱ ρΡΙδος ἴῃ ἴ8ε στουπα ῥΐδῃ, ο΄. ν.". 

--4. Α4πώῶ {με ῥογοῖ τυλίος τυας ἐπ ἤγοη οὐ ἐς πομδε: ἐξ ἰσηρίλε τας 

μυερῖν εμδῆς δείογε (ἴ.6., δεσοταϊηρ 10) ἐλ:6 ὀγεαμᾷ οἵ “:6 πομδε απὰ 
ἐμὲ μεῖρμε πυερηῖν σμδ!5]. (Οε., ΚΙ.) ϑδίησε ἴῃς ΤΕπΊρ]ε νγ85 ΟὨΪΥ͂ 
την οὐ 15 ἰῃ Βεῖραϊ, (6 τεδαΐηρ οἱ Ἐξ, οπε μωπάγεά απὰ ἐυεν 
οὐδ 5 ἔογ (86 Βεῖρῃῖ οὗ ἴῃε Ρογοῇ, 5 υῃίνεγβα! ν τεραγάθα 85 ἃ ἴεχ- 

ἴυ8] σοττιρίίοη. ΤΠ πυτηεγαὶ ἑμπάγεοά νγαβ ὑτορ 8 Ό Ϊγ ἰπϑεγίθα ἴῃ (88 
ἴεχὶ ὈΥ 50π16 οὔθ ΨῈΟ νγ85 [ῃἰηκίην οἱ Ηεγοά 5 Τερὶε, (ῃῈ ροόγοῃ 

οὗ ψἘΪΟΒ 88 τοὸ ουδὶ [5 ἰη Βεῖσῃῖ. Εογ Βείρῃϊ, [Πἰγίγ οὐδ᾽ 15 μαναὰ 
Ὀεδη ῥγείοιτοα ἴο ὑπψεηΐγ (Β6.). ΕῚ δῃοῖμοσ γεπάθσίηρ 566 Ὀεΐον. 

ΤὨε ονεταγίηρ οἵ [πε Ρογοὶ ἢ μοϊὰ ἰ5 ποῖ πχεῃςοημδὰ ἴῃ Κίηρϑ, 
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Δ πουρσῇ Ρεγμδρ5 ἱπιρ δά τ Κι. 659... ϑυςῇ ονεγαγίηρς ἢ ροϊὰ 

85 ἰ5 πιεπιἰοηεα Πεγα δηά ἴῃ νυ. "5: Ῥγοθδθ]ν δνογ ἴοοκ ρ]ᾶςΕ, β'ποα 

ΒΌΓΘὮ φρο] -Ὀ]αἰίπρ ἰ5 ποῖ τχβητοηθά ἰῃ σοππεαοίίοη ἢ [Π6 Ρ]υπάοτγ- 
ἱπρ οὗ ἴῃς Τειηρὶε Ὀγ ἔοαϑ (ι Κ. 1452 Κ. 1.4) Ποῦ Πδη βίτρὶ ὈΥ 

Κίηρ ΑΠιδΖ ἰῃ βηδηςίδὶ βἰγαϊῖ58. ὙῈΣ ταεΐ] σονεπίηρ ὈΥ ΗεζΖοκίδῃ 

τηδηςοηεά ἰῃ 2 Κ. 1819 νγὰ58 Ῥγοῦδ]Υ ποῖ ροὶά (Βη., ἘΔὶ. ἱν. ςοἱὶ. 

4932).--ὅ. 4πά4 ἐπα ργεαίεγ γοορ; (ΗδΌ. πομδο)} 1.6., ἴῃ ΒοΙγ 
ῬΙδςε.---η σγῤγοσς τυοοά]. Ἰὰ Κίηρϑ οἡἱγ σδάδσ 5 πηθπίϊοηθα 

ἐχοερὶ ἔογ ἴπμ6 ἤοογ (1 Κ. 6. 18).---ρραίνις απά γαγίαπάς5], Ὀᾶ5- 
τε] ϊεῖ σψοσκ (ο΄. τ Καὶ. 615. 5... 2... 4) --τθ, Α4ηάὰ ἤε ραγηΐεμοά (ΗΘὈ. 
συεγίαϊα) {6 ομ561}, [ῃς ψμο]Ὲ Τεπιρὶς (ΒΕ. ἀπά 50 εν ἀθητ νυ 

ταοβῖ ςοπληλ.); ἴῃ ΠΟΙ ρἷαςε (Κδὶ.), ψνὨΪ ἢ ἰθ πιογα ἄρτεεδῦ]α ἴο 

ἴμ6 οοπηίεχί.---Ὑμἤ σφοΣν σἰομθ5]. ὙΠῸῈ6 ἰάεδα ενίἀθπηγ ἰ8. οὗ 

Ῥτγδοίουβ βίοῃμεϑ δεῖ ἰῃ ἴῃ6 νγ 8115, δ πουρῇ τ μᾶ5 θθεὴ βυρρεβίοά 

τὲ [Π6} νεγα σοβί Βαρβίοηθϑ ἴογ {πε βοογ (Κϑι.).--- "δαγιυαΐ»:}, 

ΔΡΡΑγθηΓΥ [Π6 πδῖὴς οὗ ἃ ροϊἀ-ργοάυοίῃρ Ρῥ]ᾶςς σοπ]εσίυγεά ἴῃ 

Αγαρία (Β.8Β.), γεὶ τβαὶν ἀυδίουβΒ. ϑργεηρεγ (16 αἰίε Οεορτ. 

Αγαδίδηξ, ῬΡ. 54 2.) ἰάεπιθε5 ἢ γαγα ἴῃ ΘΝ. Αταρία, οἰϊΐπς 

τε Αταθίδῃ Ὠἰβίογίδῃ Ηδτηάδηϊ (ς. 940 Α.}.), 116 Ἰάβον (ϑκές. 
ΡΡ. 347 7.) ἀπά 5. Ῥαγνγαίπι ἴῃ εἰ-ζαγιναΐπ τλθητἰοηθα ὈΥ ἴῃ 6 βᾶστῃβ 

Ὠἰδίογίδῃ ἃ5 ἃ φοϊά-πηὶπε ἰη ΝΕ. Αγαρία (5εεὲ αυΐμε, ΡΕΕ.: 14, 

Ῥ. 705).- ΠΙ5 νεῦβα μὰ5 0 ρᾶγδ]]6] ἰῃ 1 Κ.---. Α σοπιϊπυδίΐοη οὗ 

ἴῃς ἀεϑοτίριίοη οἱ [με μοΙγ ρῥαςε.---αἀηὦ μὲ εαγυοά οἠμογμδὲηι ὁπ {δα 

«υαἰ}], δῇ ἰπίεγεπος ἔτοτῃ τ Κ.. 6", ν ἢ ἢ ἀρΡΡρδᾶΓβ ἴο ςοπηΗ͂ϊςι πὶ τα 

τ: Κι 61, ΟΠμεγυθίπι γγεσα οἡ ἴΠ6 νν4115 οἵ ἴῃε Τα πλρ]6 ἀεβογ θεά ὈΥ 
ἘΖεκίεὶ (41:5). 

1. ὦ Πᾶ5 "νὴ" 858 βυῦδ)]εςί οὗ ΠΝ Ἢ). δηὰ ὦ, 'ῷ, Ἐ,, (Πς ογάεσ 1.5 ὝἼΦΝ ὈΤΡΌΣ. 

ὙΒῖ5 ρἶνεβ με ἴγυς ἱεχὶ (Καυ., Βη., Κὶ.). Τὸ δάμετγε ἴο Ἐξ ρῖνεβ. ἃ 
ΨΕΓΥ Βαγβ ταδαϊηρ, υἱς. Τῆεη δοίονιοη δεβαη ἰο διιήά 6 ἤοιδε οὗ 
γαμιυερ οα Μομηπὶ Μονίαν ὐλόγε ἠς [ὙΥΔ  ΕἈ] ἀρῥεαγεά το αυϊά 

μὲς 7αἰμεν ὐμτοῖ, [Ἀου56] κἀς [ϑοϊοπιοη] ργεραγεὰ ἵπ ἐς ῥίαςε οΓ Ῥανϊὰ 
[1.ὲ.. ἴμαι Ὁ. μαὰ ἀρροϊπιςα] ἐπ ἐδ ἐιγεσμίη- ἤοον οὕ Ογπαπ ἐπς εδιδί!α. 
5ε6 ΕΥ.---. υ93] τνδπεϊπρ ἴῃ ἴἄγες Μ58., ὦ, Ἐ, δηὰ ἰο θε οπιϊεὰ δ8 ἃ 
ἀϊείορταρην (Βε., Κε., ΟἽ., Ζοε., Καα., Βη., Καὶ). “1ηπ|ιλα Ἑεεοπα [ἀ4γ}" 
ἘΝ. νου]ὰ παίαγαι!γ θῈ Ἔἐχργεββθα ὈὉῪ Φ τ Ὁ Φ2. Οε8. ὃ 134ρ.-3. πον] 
Ἰοοῖκϑ ἰονγαγὰ βενεγαὶ ἔοϊονίηρς βυθ)εςῖ5, Κοβ. 1. ὃ 2349η.---ἸΌγ] ἰηΐ. 

υϑοά 88 8 80 8ϊι. Κοα. 11. ὃ 2234. ΤῊΪ8 ΗορΡΉ. ἰηξ. αἰϑο υϑεὰ Ὀγ ἰῃς 
ΟΒτοηΐοϊεγ οὗ ἐδ )ομπάτηρ οἵ ἴμε Ταπιρὶε πὶ ΕΖ. 411 .---4, Ἐξ ἰ5 τηεδη- 
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ἴηρίεβθ. Τῆς ἰο!ονήης τεδάϊπρβ πᾶνε Ὀδεὴ ρῥτοροϑοὰ: Ὃθμ οὐνκπν 
ὈΛῪΦ» ΓΌΝ Π32ΠῚ ΓΙ ὩΠῸ 20 Ὁ» ὈΣῪΦᾧ ΓΊΌΝ ἸῸΝ ΓΛ 0 ἢΡ (Ος., Κὶ) 
δἴϊτεν ὦ (νυ Ἀϊςοἢ 8858 Γ"2Π δέίεσ "0 ὅ}᾽ δπὰ (ὖΛ μουσῶν ομδὲς ον (ἃς Βεῖρμι) 
ἃπὰ τ Κ. ὅν" 2ΠἼ 0 ἢ ἸΟῪ ΠῸΜ ὈΣΦΡ ΓΛ Ὁ2Ν 0 Ὁ» Ὀϑκπν. ὙΒΣ 
᾿οἴδυβα ὈΣΊΦΡΥ ΠΙΝῸ 225 ἰ5 ἐπ γε ἰδοκίης ἰη Κ. τικὸ (νυ. 5.) 15 ρΙδίῃ!υ ἃ 
οοτταριίοη, βίπος ἃ ρογοὰ οὗ (ῃς Βεῖρῃι οἵ 120 ἔεεῖ σου]ὰ Ὀε ἃ ὑὯ0 ἡσίοεν. 
δίηςς τς Βείφῃιϊ οὗ ἴῃς Τεπιρὶε ννᾶ8 [Εἰσί συ ἴ5, βοός ῥτεῖεγ ἴο τεδὰ 
οὐ φῦ γον Ὥ3)ν (Βε.). Αἶϑο 4" ἰβ τεδὰὰ ὝΨΡ Γ"2Σ Ὁ35 20 Ὁ; ὝΦΙΝ ὈΘΎΝΩΥ 
ὈΣΦΡ ΓΙῸΝ ΓΛ2Π 2Π 0 Ὁ ὙἽΝΣΥ ἸΩΠῚ ΠΌΝ2 (Βε., Καὰ.), ανά ἐκε ῥογοῖ 

«ολέολε τυας ἐπ ὕγοη οὗ διε πιαὲπ γόοονε οἵἨ ἐι6 δμίδὲπρ τυας ἐεπ ομδίἐς ὑγοαά 

απὰ {πε ἰφηριλρ αοοογάΐηρ ἰο [Η Ὁ. δεζογε] ἐπε ὑγεαάεμ οὐ ἐδιε διιέϊδήηρ᾽ 

μιυεμέν ομδέίδ. ϑ8ῖηςε ἃ βἰδίεπιεηὶ οὗ ἴῃς μεῖρῃὶ 5 ουἱ οἵ ρἷδοε ἰπ ἃ ἀς- 
βοτριίοη ν᾿ Ἀϊςἢ Ρυγροτγίβ ἴο ρίνε ἴῃς στοιπά-ρδη (ο΄, νν. " " σβεγε ἴμε 
ΟἈΒτγοηίοϊεγ οπιῖῖβ ἴῃς μεῖς ρίνεη ἴπ τ Κ.), δὰ ἴῃς Ὀγεδαίῃ ἰβ ἐχρεοίϊοά, 
1815 τεδαϊπρ 18 ργείεγδ ες. Μοτε ᾿ἴκεῖὶγ, βονενεγ, [Ὡς Ὁ Βγοηΐοϊες ρἰδοοὰ 
ἴδεβε αἰπηεηβίοηβ ἴῃ (ῃς ογάεγ ἰπ Ὡς ἢ {ΠΕ ΔρΡρθᾶγ ἰπ ἰβ βϑουγος (1 Κ. 
63), μεπος τὸ ῥγεΐες ΓΙΌΝ ΓΛ ὩΠῪ Ὧ0 Ὁ ὙἼΝΩ ΓΛ Ὧ0 Ὁ ἼΦΝ Ὀδυκην 
ἋΦΡ ΓΙΌΝ 2ΠΎΔΥ Ὁ...» ἀπά {86 ῥογοῖ; ιυπίο, τυας δεζοτε ἐπ κοιδε: ἐπ ἰσηρις 
αεοογάϊηρ ἰο ἐμὲ ὀγεασδιῖ οὗ π6 ἄοιξε τυας πυετγ σμδέὶς απᾶ ἐπε ὀγεαάιἢ, 

ἐδ ομδίί5. ὙΤὨΪβ τεχυΐγεβ (ῃς Ἰεδϑὶ πυμπηῦδεῖ οὗ ςμδηρεβ δπὰ ἴῃς ἰΔϑὲ (γος 

ψογάβ οου]ὰ εαϑὶϊγ Ὀς οοττυρίοα ἱπίο ὈΥΨΡΥ ΠΝῸ Π3151.---δ, πρπ] Ἰδῖς 
σνογὰ υϑοὰ Θβρεςία!ν ἐπ Ρίεὶ.---2.0] τηδὴγ μ55., Φ Ἴγ0.---ὐῦρ Ὁ». σ΄. 
ΒΌΒ. ἐδν ΗΐρβΒ. 4, υϑεά οὗ ογπδιηδηϊδίίοπ Βουγβοενογ ταδὰε οὔ. ν. "..--ς 
ὉΠ] ἱπ τ Κ. 659. 23. 6 738 ΓΥΊΘΣ.--- ἼΦ Ὁ] τ Κ. γ}1, ἴῃ ἀεβοτίριίοη οὗ 

τὰθεγηδοὶς (Εχ. 28:.-ὄ 5. 305), “παΐης, ἰη τ Κ. 63 ΟἿΣ ὑοῦ μαγίαπᾶς 

ΟΥ̓ ἤσιυεγς, ορεη ἤσιυεγς, ἘΝ. ὅ8εε Ὅὐ ΒΒ. 

8-9. Το πιοδὲ ΒΟΙΥ Ρ[δς6.---Οτεδιν σοπάσηβοά ἴτομι : Κι. 
61....,.--8, (Οἵ. τ Κ. 6:., Τλε (μἰγὰ εαυδὶ ἀϊπιεηβίοη οἵ ἴῃς πιοϑὶ 
Βοῖγν ρῥίδοα 85 Ὀδεῃ οπι(ἰεἀ ὈΥ ἴμ6 Ο(Ὠγοηίο]εγ.---Οὐ οἷς Ὡμπάγεα 

ἰαἰεν!5]. ἃ Ῥαγιίςυϊαγ ποῖ ρίνεη ἱπ ΚίηρθΒ. Αοοογάϊηρ ἴο {δε 
ἸΙρ εβϑὶ οδἱουϊαϊίοῃ [οΥΓ ἃ ἰδίεπὶ (ἰ.6., ἴῃς Ἰαίεϑδὶ 7 νυ ίϑῃ ψνεῖχῃὶ 

βυϑίθιῃ 45 105.) [πε ψείζῃι ψουὰ μὲ 27,οοο 105. (0.8. ἱν. φοό 8). 

ΤΠε ποσὰ υϑυ8] Ἰίρῃϊ πεῖρῃί ρίνεη ἴογ ἃ ἰαἰεηὶ ἰ5 σοϑ.29 105. 
(Β0Β.); τὲ ψουϊά ρἶνε 64,9)4 105. Βοίῃ δπιηουμίβ 566 η1 

ἱποσθαϊθ]ε. Ὑῇδ ἃπιουηΐ ἰ5 ἀουδίίεβ5 ἃ ἔσγεθ ἱηνεηιίοη οἵ (ἢς 

ΟΒγοηΐοϊεσ. Ῥοβϑίθ!])ν ἢς τμουρμὶ οἵ δ[γ ἰα]εηῖ5 ἴογ βδοὶ {γῖρε, 

ν΄ (ἢ. 215.--.Ὁ9. ΤἼε παὶϊϊ5] ογε ἱπίοηἀεα ἰο ζαβίθη (με 5ῃθεῖβ 
οἵ ρο]ά οἡ {μ6 ναἰπϑβοοίίης (Κε., Ζοε., Βη.).---ἀημῶ ἐμπι6 τυεῖρε! οὗ 
ἐ᾿ι6 παὶὶς τυα5 ὁπ σμεκοὶ {ον δ ν τπεκοὶς οΥ ροϊ ΦἘ]. ΤὨυβ τοδὰ δἴζοσγ 

ἃ 5: 1χῃϊ οσοττεοιίοπ οἵ [με Ηςθ. ἰεχὶ υπάογγίηρ ὦ (υ. ἐ.).--- )}ὲν 
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ἐμανιδεγ5}, ποῖ ταθποηθ εἰβεῆεγε ἰπ ἴῃς ἀαϑοτίριίομ οὗ [86 
Τεμιρὶε ἰῃ 2 (Ὰ., Ρυΐ ἰῃ τ (ἢ. 28:: (ᾳ. ν.). 

8. ΟΦ ΨῸΡ Γ2 ΓΝ). [Ια τ Κ. τῆς ἴογπὶ 15 2, ἐδ πὐμάνιοοὶ εἰπε: 

δεν, τ Κ. 65. 16. εἰ αἱ. Αἶθο ἱπ 2 (Ὦ. 3:5 439 ἔγτοπὶ ᾿ Κὶ. γι" δὰ 2 (ἢ. ς"- 9 

ἔτοπι ᾿ Κὶ. 86. 3, ὈΥΦῚΡΣ ΨῚΡ δἰϑθὸ Ἀρρεβδγβ ἴῃ τ Κ 616 8 (85 ᾳἴοβϑεβ 5807.) 
0 (4 Ἰἰαῖς Πιὶς. ρδββαρε).---9. 31’ ὈΙΦῸΠ Ὀ ΡθῸ ΓΥυθΟου ὉρΨὉ1] αμὰ 
“κε τυεΐξκι οὗ π6 παῖς ἡ} τ᾿δκεὶς οὗ γοϊά, ἐ.6., ἃ ἰ{|6 1.55 ἴ88π ἵτο 
Ῥουπάϑβ (ανοϊγάροί5) οὗ π8}}5 βεγνεὰ ἴο μοϊ]ὰ ονες [γίγ-ῖνο ἴοπβ (υ. 5.) 

οἵ ροϊὰά ἰῃ ρίαςαβ. Τμἰβ '8 οἰδαυὶν ἱπιροββίθὶς, δπαὰ ἰὰ 18 ἀουδιίυ! ψ Βεῖμεῖ 
Π δνεὴ [86 ΟΒτοηίΐςϊος σου]ὰ πιδῖα ϑυςΐ 8 οαγοῖςββ βἰδίειηεηί. δ δά β ὁλκὴ 

τοῦ ἑνός αἴϊτετ "0", [ῃυ.8 πιακίηρ ες ἢ παὶ! νγεϊῃ πεδυὶν ἔνὸ ρουπάς; 50 
150 Ἦ. ΤὨΐβ Ἔεαυδ!ν ἀἰδῆου! τεδαάϊπας (νο-ρουηὰ π4115]} ἢο ἀουδὶ ᾳοε5 

Ῥδοκ ἴο ἃ Ηδεῦ. οτίρίπαὶ, Ἴπν ὉρΦῸ, τυβίο 18 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ οοτγυριίοη οὗ 
ταν Ὁρ (ποῖς ὈΡΦῸ ἃ οοττυρίίοη ον ὉρΦ ἴῃ 2 5. 2ι!9, υ. ΒηΒ.). Ηεπος 
ψ τεπάεσ, αμὰ “δι6 τυεὶρ ἢ οἵ (μ:6 παὶὶς τυας ὁπ σπεκεὶ ζον ἥζγ ςμεξεὶς οἵ 

ξΣοϊά (ἐ.ε., ἴοτ οπς »εἶηα), Ἐς ἢ Εἶνε5 ἃ ῬτΙορεῦ ργορογίοῃ δηὰ οἷς με ϊο ἢ 
ΔῺΥ ντίϊετ πισῃΐ ῥγοροϑε. 

10-14. Τῇς Ἑοδογιδίπλ.--- Αὐτί ἀσοά ἔγοτῃ σ᾿ Κὶ. 6...---10, 454 
ἅε »ιαάδ ἐμ {6 ηιοσί μιοῖγ γοονι ἕο ομογμδῖηι, ιυοοάιυογκ,Ἐ απ με 

εουεγεά ἰδμορε υἱὲ ἦν γοϊά], ἃ σοτηθἰηδίίοη οὗ τ᾽ Κὶ. 63. δηὰ "3, ἴῃ 
1 Κὶ. 65 :1Πὲ ποοά ἰ5 οἶϊνε.---11. Α4ππὦ {16 τοΐηρς ο7 ἰμ:6 ἐμιογιιδὲηε ἐγ 

. ἡ μεῖν ἰσηιριδι τὐεγὸ ἐπυεμὲν ομδὶ,5]. ἙἘδοὶ πίῃς εχίεηἀδὰ ἄνα οὐδ 5, 

δηὰ 5ἴηςθ {πεν βϑίοοα δοσγοββ (πῈ ΠΟΙ ρἷδος ψ ἢ νην {ἰρ5 δραίηβί 

1μ6 ν}} δα "ἢ ἘΠ Ρ5 τους ΐπρ ομς δηοίδμεγ, {μεὶγ σοπιθἰηϑὰ Ἰεησίῃ 
ψ͵85 ἔπ Έ ΠΥ οὐδ 5, ([Π6 Ὀγεδάτῃ οὗ ἴπΠ6 τοοπὶ. ΤἼε τεπιδίηογ οὗ 

(86 νεγβα σαγτγίεβ ουἱ (ῃ5 ἀοσϑοτὶριίοη.---12, ΤῊΪ5 νεῦϑε ἀθβοσ δίησ 
(Πε ρΡοβίξίοῃ οἵ {με οἴμεγ σμεσα 5ποννβ [Πδἱ [πε ροβί[οῃ οὗ {με ἔνο 

Τπαγα δ πὶ 546 Ὀγ 5:46 ννᾶϑ ἰἀθηιίςαὶ. ὙῊδ ΟΒγοηΐοϊεσ μ858 οὔ οὰ 
ἴτοτα σ᾿ Κ. 6" (ες μεῖρῃί οἵ ἰῃς σμεγιδίπι, ἰεη συ 15, δηα {πεὶγ ἰάεη- 

εἰν οἵ ἔογα (ι Κ. 6").---18. 4ηπὰ ἐποὶγ γαοος ἰοιυαγά {{:4 πμοιι56] ἱ.ε., 
ἰονναγάὰ (6 ΠΟΙ ρίδοβ. ὙΠΕΥῪ μδα οἰεαυν ΟὨΪΥ βἰηρὶε ἔδοαϑ δηὰ 

ποῖ ἴδε σοτηροϑίία οπ65 οὗ ΕΖεκίθ] 5 σμβοσυπι.---14, ΤὨε νεῖ! Ὀὲ- 
ὕνεθη ἴα ΠΟΙΥ ρῥἷδοα δῃὰ {με πιοβί ΠΟΙῪ 15 ποῖ τηθπιϊοηθὰ ἰῃ σ Κὶ., 
ΠΟΙ 5. Θ0Γἢ ἃ ναὶ! ἀδϑου ρθε ἱπ ἘΖεκίθ! 5 Τεμρῖθ. Ηομψενεσ, 

ΖεγαθθΑθε]᾽5 Ταπρ]Ὲ γοῦν Πδὰ ἰΐ, (πουρῇ (ἢἷ5 15 ηοί σογίδίη. 

Τῆς ΟὨΒγοηΐοϊεγ ἀδγίνεά 1ῃε ἀεϑοτίριίοη εἰΐποσ ἔγογῃ ἴπΠ6 Ταπιρὶς 
οὗ Ὠἰβ ἀδγ οἵ ἔγοπι (Π6 νεῖ] οὗ ἴδε ἰδθεγμδοὶς Εχ. 26" (ϑες 28. ἱν. 
Ρ. 847). Ου ἴδε ςοουγβ οὐ. 2". 
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10. ὈΨΥΡΙ] ἀπ. ἑνιαρες ΒΏΒ. πὶ προ μαξε τοογὲ, Ἔ οβετδ 

δίαίμαγίο βουϊρίατε νοῦς (Κα.), ϑοῦῖε βρεςοΐδὶ ἔογπι οὗ βευϊρίυτε (Βε.» 

Καυ.). ϑίπεος τ Καὶ. 653 [8 1ὉΦ ἋΣ (ρτγεΐεστεά βογε Ὁγ Ος.), ἴξ 15 θεϊζεσ ἴο 

ἴο!]ονν ὦ ἐξ ξυλῶν ἀῃὰ τεδὰ ὈΧ}Ὸ (Βπ.) οὕ τυοοά.----Ἰοχ}}} τεδὰ δἵϊογ τ Κ. 659 
δηὰ ὦ τε 5ἰης.---11., Αἴἴεν Ἴπκη ὥν 845 3015, πιο Βη. νουά ΞυρΡΡΙΥ 
δοοοσγάϊΐης ἴο {[π6 ῥδγδὶ]εὶ ἴῃ ν. 1 ὙΒὋ ΓΡ)Ὸ δηὰ γ»ὴ)Ὁ ββουϊὰ οὔδησε 
Ρίδοαβ, ἴδε πιᾶϑς. ἴουπι, 85 ἱπ ν. 32, δρρεδγίηρς ΟΥ̓ [Ὡς αἰϊγαςοη οἵ ἴδε 
ὨΘΑΤΟΓ ποῦῃ 2γ27.---12, ΤῊΪ5 νεῦβα 8 ψδηιηρ ἴῃ (ΦὍΚ δηὰ τηδὺ ὕὲ 8 
αἰτιοσταρὮΥ οὗ ἴδε ργεςεάϊησ, Ὀυϊ πιογε ΠΚοὶγ ἴῃς νεῦϑε τγᾶβ ἰοβὶ ἔγοτα (με 

᾿ Μαιίοδη ἰοχὲ ΟΥ̓ Βοιποροίαϊευΐοη, ἃ σοιμτθοη οττοσ ἴῃ (Ὠἷβ8 Μ85.---18. 

ϑίωσε ϑὴρ ἰβ υϑϑὰ ἰγαηβινεὶγ (Σ ΓΒ. 2818 2 (Β. ς᾽ ἡ Κ.. 87) εἰἴμογ "029 18 
ἴο θὲ βίγυοϊς ουἱ (Β6.) οὐ ὈΥΘῚΡ 5 ἴο ὃς τεδὰ (Βη.); ΚΙ. ΒΩ. τεϊδίπβ ἴμ6 

ἰεχὶ. Μ,. 12. γοϑβ κε ἃ φίοββ. (οιηιραγεὰ στ τ Κι., ἐβρεςίδιγ ἐξ τα 
Οὔΐὶ ν. 13 δηὰ ν. 132.,, γε Βᾶνε ἃ Ὀεδυς 0} 7 οοπιραοὶ δηὰ ἰη(ε Ἰἰσίθ]ς 
ἀεβοτίρεοη, βδονίης 5.1] δοσϊάστηθηῖ. 

165-17. Το ἴτο ρἱ118τ8 Ὀδέοτε ἔπε ΤαπΊρῖ6.---ΑἸτί ἀροὰ ἔτομ 
1 Κι. γ.:5. οἱ. 76. 525, ὙΠῸ ΟΒτοηίςοϊεσ μᾶ5 οπη θὰ ἴῃ Ηἰ5 ἀδβοσρ- 
τίοῃ {πεῖγ πηείαὶ, Ὀγαβ5; [Πα ῖσγ οἰγουπηίεγθησα, ἔνψεῖνε οὐδὶῖ5 (α Κ. 

75}; [Π6 σμεοκεγννοσκ οἵ [ῃ6 σαρί(α]5 (τ Κ. 7.7), δῃὰ (ἢς ΠΠἸγνοσκ 

βυστηουηςηρ (με σΔρ 415 (ι Κ. γ""- 5).--1δ. Τιυο ῥἐΠαν5]. (Γ΄. ν. ν". 
--Τλγίγβυε οσἰδὲϊς ἐπ μοὶ]. Τὰ τ Κ.γ). Κι 251} 76. ς 211 (86 

μεῖρῃι οὗ [6 Ρ1}18Γ5 15 ρίνεη 85 εἰρῃίβε οὐδ 115; (Ὠἰγίγ- ἄνα ἀγε ΟὨΪΥ 

ταεητἰοπεά ἤογε ἀπά ἰῃ ὦ οἱ 76. ς2. ΤῊΪ5 ἰδίίεγ ἀϊπηθπβίοῃ μᾶ5 
Ῥδϑῃ βαρ] ἰπϑά 85 γεργεβεητίης ἴῃς ἀουθ]ε Ἰεηρίῃ οὗ {πε ἔννο Ρ1Πδγβ, 

ἀϑϑαπγίηρ ἴμδὲὶ δᾶ ἢ νγὰ5 δροιΐ ϑενεηΐθβεη δηὰ ἃ [4] οὐδὶ15 Ιοῃ 

(Δἴον. Ρ. 253), ΟΥ 85 ἃ τεοΚοηΐης ἱποϊυδϊηρς ([ῃς ἔνε συ 15 οἱ {86 
οδρίϊα] δηὰ οἰ μοῦ δ ἀϊτοη5 ἰῃ {μεὶγ σοηϑιγιςίίοη (Εν. Η ἰδὲ. Π]. Ρ. 

237), ΟΥ ἃ5 ἃ πιϊβγθδάϊησ οἱ [π8 πυπιετῖςαὶ βίῃ [Π1" (εἰρἢϊ6 6) ἔοσ 

(δ γίγ-νε) (Κε., Ζοε., ΟἽ.) ((ο Β6 τεὐδοεὰ Ὀεοαυβα γα μᾶνα ΠΟ ενὶ- 

ἄξηςε οἵ [πε υἱ58 οἵ 5 (ἢ 5'ζτι5 ἰῃ δηςίεπί Ηεῦτεν δηά ἰμπ5 ΟἿ᾽, υυτί- 
ἴῃ 5), οΥ, ν ΕΙΟὮ ἰ5 [ῃ6 πιοβὶ ργοῦθδθ]θ, ἃ5 ἃ σοστυρίίοῃ ἀγβίηρ ἔγομι (ἢ 6 

ἰεχὶ οἵ Κίηρϑβ (ἼΖ» ΠΩ ΓΖ) εσουμίην {Π6ρὶ]6 ἴῃ βοπια γᾶ 
δηὰ ἰπυ5 τεδὰ δ ΦΌΠῚ ὈΦ ΟΦ (Βε.) ογ βοπιεί μην βίπηῖ]ασ (Βη.). 
Ῥοββίθ!ν ἴπ6 ΟὨγοηΐοϊεῖ τεδά ἃ ἰεχὶ οἱ τ Κ. γ}" ἴῃ ψϊοἢ 5", οο»»- 

}ας5εὦ αδοι, μα Ὀεοοπλα {Περί 0]6 (ογ οοττυρίοα ἴο Ὡδ", αἀάεά), ἴῃ 
ΨΠΙΟΝ οᾶ56 ἢ8 νου] Πᾶνε ἰπίεγργείθα [ἢ6 ἔννεῖνε οὐδ (5. οὗ οἰγουπι- 
ἴεγεπος ἃ5 δὴ δαάϊϊίοη ἴο {πε μεῖρῃῖ; ἤδῆςε ἢΐ5 35-πι8 Ἐ12 Ἐς 

(οδρί(41)}. Ετοπὶ πε ἀεσϑογίριίοη ρίνοη ἰῃ τ Κὶ. γ15: (8 ν.» 
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οοττεοίεά ἔσομι [6. 525) δῃὰ οὔτε Ὀγ ἴῃ ΟΒγοηΐοϊεγ (ΑἸ μου ρἢ 
ἃ Ῥαγίίαὶ ἀδϑοσίρίίοπ Ἀρρβᾶγβ ἰῃ 4,3..), (Π6} γογε Ποῖ ]ονν ὈγοηΖα 

ῬΙΠαγβ ἔουγ ἤησεγ- Ὀγεδα 5 ἴῃ το Κη 685, εἰζῃίθεῃ σα 115 (αθουΐ 30 
8.) ἰὰ μεῖχῃι, δηὰ ἔννεῖνε οὐδ ̓ 15 (ἀν ουΐ 20 1.) ἰπ εἰγουτηξετεηςε. 

ἙΔΟῺ 85 βυτγτηουηίοα (1) ὈΥ ἃ πιο]ΐθη ἙΠδρί τεῦ ογ σἀρίϊ4] ἔνε 

οὐδὶϊ5 ἴῃ Βεῖραϊ, νης ἢ (1) νγὰ8 σονεγεὰ ἢ ἃ ὈτοηζΖε πείνοσκ, 

ηά (3) ονεσ {πε πείννοσκ σης ἔνο σΠδίηβ ἴῃ ἕο ἰΙοορϑβ (76. 5253) 
οὗ τοὸο ροιῃερυδηδίεβ δῇ (ν. ""). Ἐδοῦ οαρὶϊ4] εἰπε ουγνεὰ 

ουϊνατὰ αἱ (ῃς ἴορ ἰῃ ἃ ΕΠ ὴΥ̓ ᾶ5ῆαρε οὔ νψὰβ βυγπιουηίεαὰ Ὁγ ἃ [1}γ- 
βῃδρεαὰ ογῃδιηεηΐ (Βη., 5Κ.; Βυγ. τε)εςῖβ {μ6 ΠΥ 5ῃαρε αἱΐο- 

ξειμει).--16. 4νἀὰ μὲ ν»ιαάε ομαΐης κε α ποοκίαςεἘ}. ΤῊΣ τοδά- 
ἴῃρ ἐρ τα ογαοὶς (ἢ, ἘΝ.., εἴς.) ἰπ τῃῖ5. ἀεϑοτίριίοη οὗ {π6 Ρ.118τϑ ἰ5 
οἰεατῖν ντοην. ΤῊε 5] σῃΐεϑὶ σἤδηρο ἰπ Ηδῦτενν ἰοἰἴεΓβ οἵ βία δῖ ἔογτῃ 

(ΟἽ ἰπϑίεδά οἵ “52 12) ρίνεβ ἴῃς τεδάϊηγ δρονε (Βηῃ.; Ἴ) 8 ἽἼὩ ἰῃ- 
βίεδά οὗ 2 2 οἘ α γίπρ, οη ἐδι6 εὐρε Βε., Κὶ.). Ατγουηά ἴπ6 Ὁ4}}- 

ϑῃδρβά οἵ τουπάδα ςπρ-5ηαρεοά Τςαρ᾽(α]5 οὗ [ῃς Ρ1Π1ὰγ5 νεγὲ βίγυην 

ομδίῃβ ἁροὴ ψὨϊοἢ [πὲ πηείδ!]Πς ροσαεζγδηδίεβ ψεσα ἤυηρ, δοσοταϊης 

ἴοι Κι. 7" Δρρδγεηξὶν ἵνγο τοῦνϑ οὗ τοο ροτηθρτδηδίθϑβ 6βδςἢ.--- 17. (ΚΓ. 
1: Καὶ. γ". ὙΉε5ε ἵνο ρ Π|8τ5 ψεσε εἰπε ἃ ρατί οἵ [με ροτοῇ βυρροτί- 
ἰην ἃ ᾿ἰηίεὶ (8 νίενν θαϑϑὰ Ἰάγσεὶγ οἡ ΕΖ. 404", Νον. Ἄγε: 11. Ρ. 33), 

οσ, δεζίοσ, ἔγεα οἡ εἰἴπεῦ 546 Ῥείογε {πε ρογοῇ (88 ἰ5 βυρρεϑβίεα ὮὈγῪ 
ν. "" δηα [ῃΪ5 νεσβθ). ὙΠδδβα 1118 γ5 σγεγα ἴῃ ϑοϊοσλοη 5 ΤΕ ΏΡ]6Ὲ Ὀ6- 

οδι56 [ΠΘῪ ΜΈΓ ἃ υ5..8] ἔξαΐιγα οὗ ϑεπλἰς (6 ΠῚΡ]65, συ π10 0}5 οὗ [ῃ6 

ἀείτγ, ἃ βυγνῖνα! ἴῃ (15 ἔογπι οὗ ἴῃ6 δποίεπί βίοῃμε ρ 118τ5 ὑπῸὸ Μα:- 
“εδο!ν (ζ΄. 145) (Βη. ΕΒὶ. ΤΝ. οοἱ. 493; ΝΆ. Κεὶ. δεηε. ρ. 208). 
(Τε Ῥον]β, δίῃ τεσερίδοϊεβ ἴοσ βδουιβοῖαὶ ἔδί, οἡ ἴῃ6᾿ ἴορβ8 

4150 βυρρεβίεά ἰο ΕΒ. [δὶ {ΠΕ ταϊῃΐ πᾶνε βεγνεὰ 85 δ᾽ [8 Γ5 
ΟΥ σδη]6ϑιῖς 5, ο2. οἶδ. ΡΡ. 488 3.).--αὐαοκὴπ τλθδῃ5. “πὲ ν}}} ε5- 
140 ]15},᾽ “τῆς 514 0]15}86γ,᾿ δὴ δρργορτίδίε. πᾶπηθ ἴογ Ὑδῆνθῃ. 

Τῆε πηεδηΐης οὗ οαξ ἰβ ποῖ 850 οἶεᾶσ. [{ 8 υϑυδ!ν τεπάεγοά 

“Τὴ δίτῃ ἰ5 βίσεηρίῃ,᾽" νδῖοι νουὰ θὲ ἃ βυϊδθ]ε Δρρε!]διίοη οὗ 
Ὑδηνεῃ. 

1δ. τρΥΠ}] σκπά ἐδ6 ῥίαίεὰ οαρία] ἂπ, 58:5 ΒΏΒ. [15 υβ86 ἰ8 συδτ- 
δηϊεοὰ ὈΥ ἴῃς Αταπι. νου. 1 Κ. γ}6 μα8 Γ9.---16. “212}] ἐπ “δ6 

ογαοῖε, Ῥοϑϑιἷγ ἃ ᾳ'οβ85 ἔγοπι ᾿ Κ. 63: (Βδ.), θυϊὶ τπηογε ᾿ἰκεὶν ἃ οοτγυρίοη 
οὗ 325 (νυ Ρτερ.) πεολίαοε Οη. 4142. τό, (Ὁ, Ἄ,, ςοπβίγαςα [με σμδἷη8 
83 δέν συ 115 ἴῃ Ἰεησίη, ἐχιεηαΐηρ ἴμυ.5 ἔγοπι ἴῃς τηοϑβὲ Βοὶγ ρἷδοε ἱῃγουρῃ 
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τς ΒΟΙΥ ρἷδες (ἔογ οὐδ 115) ἀπά ἴμε ροτοὶ (δ οὐ 115).---17. 193] Ρεῦ- 
Βδρ5 οτίρίηδιν 1». 98 “Βδ8] οἵ βίγεηρίῃ," δηὰ ἴβδὴ βίησς Βδδὶ πδὰ 
Ῥεοοῖῖθ ΟΡρσγοῦγίουιϑ 88 ἃ Ὥϑιης οὗ Ὑδέπε, ἰἢς δυῖποῦ οὗ τ Κα. πιδάθ 

τι 5 οοπίγδοϊίου (ΚΙο.). 

Ιν-ν. 1. Το Ευγηϊυτγο οὗ ἴπ6 ΤορΙ6. 
1. Το αἰίασ.--- ΤὨῖβ δἰίαγ οἵ ὑσοῇζα ἰ5 ηοΐ φίνθη δπιοης (με ἔυγ- 

πἰζυτε οὗ (ΒΞ Τειλρ]ε ἀεβου θεά ἴῃ σ᾿ Κὶ., δἰ μου ρσῇ τηθπιοποθὰ ἰῃ 

1: Κ. 8.2 Κ. τότ: δηὰ 8ῃ δ|18. ψ Ὡς ἢ Θοϊοσαοῃ θυ }}1 15 4150 πηθῃ- 

Ποηοὰ τ Κὶ. 95. 

Ασοογαάϊΐης ἴἰο γε. (Ῥγοὶ. Ῥ. 44, ἢ. 1) ἀῃὰ Βη. (Κορε. ὁπ 1 δῃὰ 2 Κ. ῥ. 

47, ἘΒέ. ΙΝ. «οἱ. 4937) ἃ ἀεϑογίρέοη οἵ ἴῃς δἰἴδν βίοοὰ ἱπ ἴῃς οτγίψίπδὶ 

ἰοχὶ οὗ τ Κ. δὰ ἰδυ Ξυρρ!]ἰεὰ (δε ΟΠτγοηΐοϊογ ῖτ ἷ5 ἱηζοττηδίίου, Ὀυὶ 

Ιαῖε ττὰβ βἰγυοὶς ουἱ οὗ τ Κ. ΌΥ δῃ εἀϊΐονγ (ἢ) οὐ ἴδε 1βθοῦυ ἐμαὶ (ὃς 
ὈγαζΖεῃ δἰίδγ οὗ ἴῃς Τδρεγηδοὶς μδὰ Ὀδεὴ ρτγεβεγνεὰ δηὰ νγᾶβ βεῖ Ὁρ ἴῃ 
ἴδε οουτχί οἵ (ες Τεπιρὶ6. Βυϊ ἴῃ (μδὶ οᾶϑ6 βοῖηβ ἴγβος οὗ [86 πιϊββίησ 
Ραββᾶψε ψουϊὰ Ὀς εχρεοϊεά ἴῃ ἴῃς Φϊ- ἰεχὶ οἵ τ Κ., Ὀυΐϊ [μετὰ ἰβ ἤοπα 
(Βυ-. Ρ. το2). ΤΆς ἴδϊϊατε οὗ [πε δἰίδ ἴο ἄρρεᾶγ διοηρς ἴμε ἰυγηϊτατα 
8845 Ὀδεῆ αἰϑο Ἔεχρἰδἰηθαὰ ου ἴδε ςτουπὰ {πμδῖ (ἢς ἔννο Ρ Π]8τβ ἃ58 γεοςερίδο!εβ 

ἴοτ ἴμε βδογίβοϊδὶ δαί βεγνθὰ ἴοσ δἰ ἴδγβ (υ. 5. 3.1 Ὲ5.). Βαι (Βϊ5 ἰ8 νεῦγ 
ἱπαρτοῦδῦϊθ. Μοτσε {Πκεὶγ ϑοϊογθοῃ υϑεὰ ἴπὸ θᾶγα γοοῖς ἔογ Ηἷ8 βδοσίβοε--- 
τῆς στοδὶ τοςκ 65 ϑαξάνγα πον ἀπάεγ ἴῃ ἀοπηε οὗ (με Μοβαυς οἵ Οπηᾶγ, 

ψΙοἢ ἰθ Ὀεϊονεά ἰο Βᾶνε βίοοά ἰῃ ἔγοῃΐ οἵ (δε Τεπιρὶε δηὰ μ85 Ἔνεῖυ 
ἱπαϊοδίϊοη οἵ μβανίηᾳς Ὀδε δὴ αἰΐαγ (08. ΙΝ. ρ. 696) (5Κ. τ Κ. 84). Τὴε 

τείεγεηςς ἴΠδη ἴο ἴμε Ὀγαζθη δἰίδσ ἰπ ᾿ Κ. 85 τηδυ ὃς 8 ἰαῖς δα ἀϊτίοη, ἀπὰ 
[με εατ]οϑὲ γε 8 Ὁ]Ὲ τπιθηϊοη πνουϊὰ Ὅς ἴῃ ἴῃς βίοτυ οἵ ΑδδΖ, 2 Κ. τό! 

(ΟΑ5. .. ΡρΡ. ό4 2). Ὑῆε αυεβίίοῃ γεπιδίηβ, μούγενεσ, μον οδπις ἴμ6 

ὈγαζΖθη δία οἵ ΑμδΖ ἱξ ηοὶ Ὀυ 1} Ὁγ ϑοϊογηοη. 

[πῃ ἴογπι, δοσερίίηρ ἴῃς πηβαϑυγεπηθηΐβ οὗ ([ῃῈ ΟΠγοηΐοϊεσ, (με Αἰ γ 
τνᾶϑ ργοόρδθὶγ [{Κεὰ (μαι οὗ ΕΖεΚίεἰ 5 Τεπιρ]ε (43,".-17), ἐ.6., ἃ 56γῖε5 οὗ 

ἴοστᾶςα5 ουϊπλϊηδίϊηρ ἴῃ ἃ Ὀγοδα ρ]ίθαι: ογ ἰ40]186. ὙΠ Ὀᾶ586 [ῃθῃ 
ψοῦα πᾶνε Ῥθθη ἔπη ὈΥ ἔνε πῖγ οὐδ ὶῖ5. 1 πὲ αἰ πηεῃϑίοηβ ρίνεῃ 
ΌΥ Ηεοδίδιιβ (ἴῃ [05. Α42͵ἐοη, 1. 22) τὲ οοττεοῖ, ῃ6 (Πγοηίοεῦ 

ἀουθί 655 ἰοοκ ἢἷβ ἄριυγεβ ἔγοτη {π6 αἰΐαγ οἵ Ζεγι 40 6}᾽5 Τειιρῖο, 

ἦ.6., τε Τεμιρ]ς οὗ μἷβ ἄαγ. Τὴδ Ἰαϊζεσ νγὰ5 τηδάβ οὗ ὑημονῃ 

βίοῃβ. 
2-6. Το ὈταΖθῇ 868 δηὰ ἴδε ἰΙάν 6 Γ8.--- Τῆς ἀεϑογίριίοη οἵ [Π6. 

568 5 ἰδ κϑη ἀἰγεςῖν ἔγοπι τ Κ.. γ3.-9, ὙΤῊΪ5 85 ἃ ἤιε ΟἹ] ἀτίςδ] οΣ 

Βοιἰϑρῃογίςαὶ ἰδηκ τεϑιπρ ου ἴῃ6 Ὀδ0Κ5 οἵ ἔγγεῖνε ὀχθῃ ἔδοίηρ ουΐ- 

να, ἴῃγοα βδοῦ ἰοναγὰ (μ6 ἔουΣ σἀταΐηα] ροϊπίβ οἵ ἴῃε σοπρᾶβ8. 
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ΤῊ ἴδηκ 5ἰοοά ἴῃ [ῃε βουϊμεαϑί δηρὶε οἵ (με οουτί.---2, Μοϊεν σα]. 
Ὑῆε οδϑβίϊηρ οὗ 50 80 ἱπηπΊ6η 56 σγίῖο]ς οὗ πγεία! νοῦς 'ἰπ ομς ῥίεςα 
885 θθδϑὴ χυεϑιίοπϑά; δῃηὰ ἰξ μ88 Ἄνεὴ Ὀδεὴ βυρρεϑίοα ἴ[ῃΠαἱ {πε ἴδ πΚ 

ψὰ5 ψοοάξῃ δηά, βίπος (πε δηοϊεηϊβ ργεΐειτεὰ μαιηπηογεὰ ΜΟσΪΚ, 

Ῥ]αίοά νυ Ὀγοηζε (Βη. Εδὲ. ΙΝ. ςο]. 4340). Τὴ πᾶπιὲ 5εα, δο- 

ςογαϊηρ ἴο 7οβερθυβ, 5 φίνθῃ ἔγοπὶ 115 5ῖζε (472. νἱῖ!. 3, 5), 

Ὀυΐ ἴἴ τῇδ αἷ5ϑο θὲ σοηῃεςοίεα νυἱἢ [ἢ6 στο οὶ σμδγαςῖοῦ οἵ 
τῆς Ὀαβίη.---Τορ ομδὶς ἤγοηι ὑγὲρι ἰ0 δγίρ}} ὃ.ε., ἴῃ ἀϊαπιχείοσ. ὙΤΒΣ 

ΠυΠΊΡοΓΒ οὗ [ῃϊ5 νεῦϑα ἃ.Ὲ ΟΠΪΥ Δρρτοχίτηδίε, βίῃςθ τὸ οὐδὲ (5 (17.22 

[1.) ἴῃ ἀϊαπιείες νου Ἱά ρῖνε ἃ οἰγουπηίεγεπος οὗ 31.4159 οὐδ 15 
ἰηδίοδά οἵ 30 ουδὶῖ5 (ςι.66 [{.).--. ΑπΜά μπάον ἐϊ ὀγὲρι πύέγὸ 
εομγά κα κπορο σποοηιῤασοῖηρ ἐξ γομπά αδομέ (πὶ ἵπ α ομδὶ! 7) 

εποὶγοϊηρ {π6 5οα γομμά αδομί. [π΄ ἔτυο γσιυς τὐεγα {6 ρομγά-ἰἶκο 
ἔπορς, οαϑδί τυΐδη τ! ᾿υας σα]. ΜΥΒΘΙΒοΓ [ἢϊ5 ἐποίγο! πρ ραι]απά- 

{κε ογηδηηθηϊδίίοη νγὰ8 οὗ ἴμ6 ἔγιϊὶ οὐ (ῃε ἤονγειβ οὗ πε σουγὰ 
15. υπῃοεγίαίη.---ὅ, ΤῊΪΒ νεῦβα ἰῃ "" οἵ τ Κι, ᾿ἰδοκίηρσ, μονγανεῦ, 
ἴῃ 5ἰδίεπχεηΐ οἱ [6 σαρδογ οὗ [6 ἴδηϊο, ργεοβάεβ Υ. .. ΤῊΪϊβ 

ἰ5 [ῃ6 παίυγαὶϊ οτάεσ.---Τάγοε ἐμομσαηά δαϊ᾿ι5], τ Καὶ. 75 “το ἴδου- 
βδηῃἃ Ὀ41}5.᾽ Βοίῃ εδβιἰπηᾶῖεϑ ἄρρεᾶῦ ἴοο ἰᾶγρε, 5ίπος αἱ ἴῃς 

5, ο ἔρια, τες κοηΐῃρ ἃ Ὀδἢ δἱ ὅς ρίηίβ (08. ἹΝ. Ρ. 912) οἵ 

ἂἱ 64.0ο4 ρἰπῖ5 (ΕΒὲ. ΙΝ. ςοἷ. 5997), ἴῃ σαραοίγ νου μᾶνὰ θη 

16,250 ΟΥ τό,οϊο ρϑ]οηβ, θὰΐ {πε ἀϊπχοηβίομβ τὸ οὐδ 15 ἴῃ ἀϊδπι- 

εἴασ, 30 ἰῃ οἰγουτηΐεγεηςε, δηὰ αὶ ἰῃ ἀδθρίῃ ἰῃ ἃ οὐ] μά δγ σῖνε ΟὨΪῪ 
1ο,798 φϑ!]οη5 (βρυτγίηρ, νυ της Ἰοηρ οὐδ ]ϊ, 2ο.67) ἰπ., νγε οδίδίῃ 

δουϊ τς,οοο συ 15), δηὰ [ἢ ἃ Βεπλίβρμογε 6,376 ρϑ]]οηβ (ΕΒὲ. ΙΝ. 

ΤΟ]. 4340). ΤΕ {τὰς σαρδοῖν τνᾶϑ8 ργοΌ Δ ΌΪΥ βοσιενθεσε Ὀεΐνεθη 
(Πε5ὲ ἤριυγεϑβ.---ὅ. Τῆς {1} ἀεϑογὶριίοη οἵ {π6 8565 οἵ [με ἴδῃ Ἰανδῦϑ 
δη( 4150 {Πεὶγ 5ἰΖβ, γίνε ἰῃ τ᾿ Κὶ. 7.7.3, 15 ογη θὰ Ὀγ (ῃς ΟΒτοηίοογ. 
-Το τοαἍ} ἦπ "διση1]. ΤῊ Ϊ5 ἰθ ἴῃς (Βσγοηίο!εγ᾿β ἱπιογργείϊδίίοη οἵ ἴΠ6 

υ8ὲ ὈοΙἢ οἵ (ῃε 5ε8 δἀηὰ {πε ἰάανεῖβ. Βαΐ {πεν ψεσα 11} δἀδρίεὰ ἴογ 

186 Ρυγροβε οἱ οἰεδηβίηρ, ββρβοίδ!ν [Π6 568, 1}]685 ἰΐ ννᾶϑ8 ἃ σεζερ- 
ἴδοϊε ἔγοτῃ ἢ ἢ νναῖοῦ 85 ἄγαν, Αἰ Πουρῃ ἰἰ γοσεϊνεά {5 πχοδη- 

ἱπρ ἴῃ ἴδε υγηϊΐυγε οὗ [με ἰΔΌεγηδοὶς (Εχ. 320:5-). Βοίῃ [μὲ θὰ 
δῃὰ (Πε ἰανεῖβ ργοΌ Δ ὈΪΥ μδά ἃ 5υτηθο} 1ς8] τηεδηΐηρ (Δῃ ἱπίεγρτγοία- 

τίοῃ πονν ζεηεγαὶν δἀορίεά). ΤὮε 568 γεργεβεηίεά (ῃς τνδίεγϑ οἵ (Π6 

Βοοά ὑἀροη ψῃΐοἢ Ὑδηννεῃ 85 πε (οά οὗ τγδίῃ ννᾶ5 δὴ ῃγοηδβὰ (Ρ5. 
295), οΥ [1Π6 ῥγίπηδεναὶ βοοά οὔ ἄδξερ Ἴνὲῦ ψῃϊς ἢ ἢ 15 ογεαίῖνε ροῦγαῦ 
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Ψ85 τηδηϊ εβίεα (ο΄. απ. 1". 4." 5. 243 93). Τῆὰδ ἰανεγβ ψΊῊ [εἰν 

ψμ66]5 δηὰ ἀξδοογαίίοηβ οἵ σπογυθίτη (ι Κ. 755.) ποῖ ἱπαρργοργ- 

δίεϊυ παϊσῃϊ {Π6π ΘυτΏ] 188 ἴμ6 οἰουά5 (ς΄. (με σμεγυθὶπιὶ οὗ ΕΖεκίεὶ 
δηα σδβογ οὗ πε βίογτῃ ὑροὴ Ψῃϊςἢ Ὑδμννεἢ στοάς (Ρ5. 18:1: ἀ6))). 

Τῆς Ὀ0}15 ργο Δ ΌΪΥ ἰθὺ ὑγΕγα ϑυταθο ]5 οἵ ἀεἰϊγ; οὕ. ἴῃς οα] οἱ (Βς 
ΜΠ] άεγηοθ5 (Εχ. 32:5.) δη [Ποβὲ βεῖ ὕρ δἱ Βεῖμεὶ δηὰ δη (1 Κ. 
123: )} 

Ὡ. ὉΝ]2 Κ. γ53 .--8. ΓΙΟῚΪ τυδοϊπρ ἰῃ τ Κ. 75.-ν 03] οχεη; τ Κ. 
ὌΨΡοι, ἀπορς (ρομγά5), ἴμε ἴγυε γεδάϊηρς δ μβουρῃ ὦ πὰ Ἐ μανε (μδὶ οἱ ἢ. 
ὙΤΠΕ Ἄσμδηρε ἴο οχοη νγὰβ τηδς Ὀγ 5οπὶε ἱσπογδηΐ οοργίϑβὲ ψνμο ἱμβουρδῖ 86 
ΟΧΕμ Μογα Πεῖα πηεηϊοηθά.---Ὁ] τ Κ. Ἰγοσθ, πεοάφα ἴοσ οἰδᾶγπθββ οὗ 

τπλεδηΐην.---3.201] νδητίηρ ἰη Κ. δηὰ Φ.---πθν 2 ἽΦ)], ἐσηὶ ἐπ α ομδίξ (Βε., 

ἘΝ πι.), δ σταταπλδίϊςανγ ἱπδαπιιϑϑὶ δῖα. ὙῈῸ ΡρὮγαβθα τηθδηβ 707 ἐξπ 

εμδὲϊς ΑἹ, 6, ), ν Εἰςι ἰ8 πχεδηΐηρ!ε55, βίηςς (με σουτάβ τη δγουηὰ {μα 

Ἰδὴκ ἴοτ τἈϊγῖγ οὐδ ῖϊ5, μεποα ΡγοθΌΙν ἃ ψίοββ ἴῃ τ Κ. ὈΥ ϑοπὶε οὔε 8Ὸ 
πιίβίοοκ {πε ἀἰδηπλεῖεγ ἔογ [μ6 οἰγουτηξεγεηος (5ῖ. 58ΟΤ'᾽., 50 Ἐβϑεητίδ!ν 
Βυκτ.).---3)20 Ὁ ΓΝ Ὁ"0)0Ὲ] 8 ψΔηϊηρ ἴῃ Φϑ οἵ τ Κι, δπὰ πιᾶὺ ὃς το- 
πατάεὰ {ποτε 88 ἃ ρίοββ (Βῃ.).---Ὁ)0} 1 Κ. υ),Φ.---ρ 25] τ Κ. Ὀφρρπ.-- 
Το δὲ [ῃς οχερ τηϊϑγεδα ἴοσ ἄπορος (ροιγάς) ἴθι 115 νεγβϑς τ ἴῃς ἰο]ονης 
νεῖβα (Ὅ5 μδ5 δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺς μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν (ὦ) 

ἦ ἐποίησαν αὐτοὺς δώδεκα μόσχους. (Φ" ἀρτεαβ Ὑἱ8 Ἐἢ.---δ. Ὁ2 ΠΟ 

δ) ὈοΌΝ ΓΟ] τ ΕΚ. 735. Ὅν2) ΓὩ ὈΝρῦΝ, 32) ἴῃ ΟΒ., βυρεγῆυουβ δἴξες 
ΡΥ ΠΌ, ἰβ ἄμε ἴο ἃ ψοββαίοσ ἔα }]ατ ἢ} τ Κ. (Βε., Οε., Κὶ.), οἵ βίπιρὶς 

Ρἰεοπᾶβπι (Κε., Ζος.). Βη. ψουϊὰ 5έγῖκε ουξ εἰἴμεγ ΠΟ οσ 5.2". ὦ μᾶ5 
καὶ ἐξετέλεσεν, ἰ.6., Ὅ5». 

1. Το οδηά] βίο, (4168, ἀπά δ451}8.--- ΤῊΣ σδη ]6ϑιἰς 5 

(Ϊἀπιρϑίδη 45) τε ποῖ πηεηιοηθά ἴῃ σ Κὶ. διιοης (ἢ ταρυϊαγ ἔπγηὶ- 

ἴυγε οὗ (πε Τειλρὶε, Ὀαϊ οη]γ πο ἀδηίδ!]ν ἰῃ ἴῃ βαπιτηάγν οὗ φοϊάεῃ 
γί ὶοΙοβ (αι Κ. 7.3), ἃ ραββᾶρε γεοορῃηίβεα 85 οἵ ἰαῖθ ογίρίη (δι. 5807. 

Βυγ.). ὙΠΕΥ ἀο ποί ἄρρεᾶγ ]50 διηοηρ ἴῃ 5ροὶ] οὗ 2 Κ. 25". 

δηὰ {05 {Πεὶγ ἀρρεάγδηςε ἰῃ ἴῃ ε ρᾶγα]]οὶ 6. 512: 5 ἃ ρῖοββ. Ηβδηςε, 
ἴδῃ σδη ]εϑιῖοΚ5, [πουρῇ τεραγαθα 85 ἢἰβίογις Ὁ Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ. 

ΒδΔ., οἱ αἰ., ἀγα ΡΥ Δ ΟΙΥ δῃ ἱπλδρίηαγυ ργοάυςι. ϑοιηε Ἰρῃϊ, ἀουδί- 
1655, νγὰ5 ἰη {Π6 ΤΕπΊρΙε (ολ. τ 5. 35), νεγν Π{Κοὶγ οὴς Ἰαπιρϑίαπά, ροβ5- 

50 ]γ ποῖ ὑη]|Κα {παῖ οὗ ἴῃς βεοοηά Τειηρὶε δηὰ ἴμε ἰἀρεγηδοὶς 
(τ΄. ἴμε νἱδίοῃ οὗ Ζεομαγίδῃ ας. 4, Εχ. 25:5.), θαΐ 16 εἰδδογαίε 115 

οπιβϑίοῃ ἔγοπῃ ἴπ6 βϑι]}1εϑι 115 οἵ Τεαρ]ςα ξυτηϊΐαχα 5 βίη ρσυαγ. 

Οη {πε οἴμεγ μαπά ἱΐ ἰβ υγρεά: “ὝΒεγε πλυβὲ μαννα Ὀδδη 9οπὶε ατουπὰ 
ἴογ ἐπθ ἱγδαϊίοη οὗ ἰθπ ἰαπιρβίδπαβ. Ῥγορδθὶυ ἰμεβς αἰὰ εχίϑι---θυΐ 
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Ὀγάζεη, ποῖ ροϊάθῃ οπεϑ, ἴῃ ϑοϊοπηοῃβ ΤεπΊρ]ς, οτ ἴμεν πεῖς δά θὰ βοοῦ 
δἴϊεγ, ἴοτ ἔπεσα τηυβὶ μαννα θα ϑοῖς ΜΑΥ οὗἩ ᾿ἱρμιίην (ἢς ἱπϊοτίος οὗ (88 
Βουβε. ὙΒΕΥ νου]ὰ ᾿ς Κερὶ Ὀυτγηΐην ἀδγ δπὰ πἰρῃϊ, 85 Βουϑε Ἰδπὴρ5 ἴῃ 
ἴδε Εδϑβί ἅγε δῖ ἴῃ ργεβεηῖ ἀδυ. ὙΒΟΥ ταὶ μανε Ὀδεη ρυϊ οὐ ρεάεβίαὶβ 
-οἰδε Εδβίεγῃ ζδβῃϊου---θυΐ πιοϑὲ ᾿ΠἸκοὶγ ἴμεν ψεγα δεῖ οἡ ἴῃς ἴεῃ [8065 
δῦουϊ ψΠΙΟΒ νὰ τεδὰ ἰπ 2 (Ἀ. 45 (Ὗ. Τ. Ῥανίεβ, 8. ΙΝ. ρ. 701). 

Ἴ. ζ,. ν. νὰ Κ. γν"π-ιΑορογάϊηρ ἰο ἐμ6 ῥγεδοσἐ ῥίον σομοεγηρ 
ἐπό»}} 1.6., {1:6 ῥγεδογέῤῥῥοη ἴῃ τεΐεγθηςς ἴο {Πεὶγ δἰγυςίασε (ο΄. ἔχ. 
251: 2711 δὴ 7 6 ἰσηιρὶ6} (271), [86 ΠΟΙ ρίαςς; δοςογάϊης ἰο 
1 Κι. γ5 186 γ ψγεγα δείογο ἐμ »ιοοί ποῖν ῥίασο. ΤΉΕΙΓ Ἔχδοὶ ροβί[οῃ 

ἰπ ἴῃς γτοοχὰ, [ἢ ἴπεσε, σδηποῖ ΡῈ ἀειοιτηϊπαά; ρσορδθὶν ἔμεν εχιοπἀεὰ 

ἄονπι ἰἰ5 5ἰ4ε5.-ὃ, 7.» ἰαδ]65]. ϑίηςε εἰβείγῃεσγε ΟὨ]Υ οπα [4]6 5 
πηρηἰοποα ἴοσγ {πε βῃθεν- γοδά ἴῃ ([μῈ ΤεΏρ]ε (13: 291 1 Κι. 65 
79), {Κουν]86 α͵5ο η ΕΖεϊκίε] 5 Τεταρ]ε (4153 "- 8} 1ἀγεαί 016), δηὰ βίηςς 

ἴδε Ροβιίοῃ οἵ {π656 1465 ννᾶβ ἴῃ βᾶ πε 85 (ῃδἱ οὗ {πε ἴεὴ ςδηά]ε- 
[1 Κ5 (ν. 7), ([ῃ6588 ἐσηὶ ἑαδίο5 Ὦανα Ὀδθη με ἴο ἢᾶνε Ὀθθῃ ἴοσ ἴῃς 

ΒΌΡΡοτί οἵ {πε ἴδῃ σδῃα]θβιῖο 5 (Βε., Ζοε., Βη., ΕΒὶ.). Ιπ ἴῃς πυϊπὰ 

οὗ ἴμε νυτίϊεγ, μόυνανεσ, (ΠΥ ψεγα ἀουθ61655 ἴοσ (ἢ βῃεν-Ὀγοδὰ δηὰ 
ἴῃ τϑα]ἶγ δὴ ἐχαρρεγαίίοη {Κα {π6 ἴδῃ ἰδιηρβίδπαβ (ο΄. ν. ν" τ (ἢ. 

28:1). (Κε. πειὰ ἔογ (μὲ βῃεν- σελ; ΟἽ. υποογίαίπ, ρεγῆαρϑ 
ἴογ Ὀοί; ΒΔ. ποίΐ ἴογ {με 5δῃεν-Ὀσεδα.).---α κωπάγεα δαΞῖης οἵ ροϊα], 
ποῖ τηδηςοηδα ἴῃ στ Κι. ἐεχοθρῖ βεπεγα!ν (1 Κ. 749); {Πεῖγ 56 15 υπη- 

ςεγίδίπ, ῬγορδΌΪΥ ἴογ τεοεϊνίης δηά βρη Κ| ὶησς μὲ 5δοτβοϊδὶ 
δοοά (Βε., Β8.) ογ ἔογ ρουτίηρ 1 θαιίοηϑ (υ΄. Απι. 69) (Κε.,Ζοε., Οε.). 

9. Το οουγίβ οὗ (8 ΤοΙρΡ16.---Ἴ 6568 ἅτε ἀθϑοσ θα δοοογάϊης 
ἰο ἴμε διταηροπηθηΐ δἱ [ἢ ἔπιε οὗ {μ6 Οβγοηίοϊογ, θη, υὑπάεγ ἴῃς 
ἰηθυεηςς οἵ ΕΖεκίεὶ, {Πεγα ννᾶϑ 8 ἴῆπεῦ σουτγί Γεβίτ οἰ ἔογ [Π6 158 

οὗ (δε ρῥγίεϑίϑ δῃ ἃ δῃ ουΐεγ οπα ἔογ ἴῃ8 ρβεορίβ. ΤῊΣ ἴῆπεσ σουγί πδη- 
Ὠοηεά ἴῃ τ Κ. 65 713 15 [Π6 σουτγί οὗ ἴῃ6 ΤεΙΏρΙὶθ, τ 16 (ἢ στοαί 
ουΐες οσουτὶ (1 Κ. 7.2) ννὰ5 ἴμ6 σουγί οχίθπαϊηρ τοι 8]] οὗ 50]ο- 

ταοη δ δυϊάΐηρβ (σ΄. ΑΞ. ... 1. Ρ. 256). Τδε ἴεγια μεγὲ υϑεὰ ἴογ 

186 στεδίῖ ουΐεγ οουτί ({Π7}}) Οὐ ΓΘ. ΟΥ̓ ἰῃ 1 δηὰ 2 (ἢ. δηὰ ΕΖ. 
ὙΤὨε ἀοοτῖβ γε ποῖ πηθηςοηθά ἰη τ Κ. 

10-18. Το ροδί[ἰοη οὗ [88 ὈταζΖθ βεα δῃά (86 το οὗ 
ἩΗϊγατι.---ΤἌΚοη ἀΐγεοιν ἔγοσα τ Κ.. 7355: ΜΠ ΙΟἢ ἘΧρ]ίηϑ ἴῃς ἀν κ- 

ψτὰ ἱπισοάυςιίοη μετα οὗ ἴμῈ ϑἰδίεπχθηϊ τεϑρεοίίϊηρς [με ῥδος οὗ 

[ῃε 5ε8.--11. ΤῊΣ βῥο!5], ἴογ ον βεβῃ, δὴ δποίεηϊς Μὰ} οἵ 



334 2 ΟΒΕΟΝΙΟΙΕῈ5 

ΡΓΕρΡαν, βδοτῆςϊαὶ ἰοοά (σ΄. τ 5. 2".).-Ο-Αθῳ λουεῖς} αἱεη 5115. ἔος 

εἰεδηίηρς ἴμε αἱΐϊαγ (Εχ. 27").-- βαϑίης), υϑεὰ ἴογ οδιςμίηρ ἴδε 
δΙοοά «πὰ ἰμγονίης ἰἰ ἀραίηδι {86 δἰίδγ (σ΄. ν. 5).--12. Τῆς ἤῦο 

}η1]αγ51. Οὐ. 3.-...-. Τῆς πυο δοισὶς οὗ 6 οαῤῥαϊς ιοκίο, Ἰοέγε 

οπ με ῥή]αγ55}. ὙἼε ἴορβ οὗ ἴμε μι Π|1τ ψεγεὲ εἰπε ὀρεὴ δπὰ 

συΡΊΚε, οὐ θ411-||κὸ ἀπά οἰοβεά. Ὑῆὲ ἀθϑβεποε οἵ {δε πιεηίίοη 
Βεσε οἵ δὴγ δήαϊίομαὶ ΠΠἸγγοσκ ἑάνουτβ [5 τε)εςιίοη (ο΄. νίενν οὗ 

Βυγ. 3").--18. Απά {16 ὕομγ μμηάγεα ῥονιερταπαίες, εἰς... ΟΚ. 

ποίεϑ οἡ 3"".,--14, (ὕ-. ν...--16δ. (Οὔ. ν.".---16. ζῦ. ν."-- ͵ᾺΣς βεσλ 
κοοξ:] (ΚΝ.. ἐ.4., Ξαοτίςϊ4] ἔογκβ (υ. ἐ.).---17.. 15π||ιλ6 ρίαὶκ οὐ ἐπε 

“ονάασ"], ἰἴϊ. ἰῃ ἴμε οναὶ (ν4}16γ) οἵ ἴῃς 7ογάδη.----δμοοοίε αμᾶ 

Ζεγεάα]. ὙὍΤῆε ἰαἴίεσ οἵ ἴμεϑε πᾶπηεβ ἰ5 ἴμε (μῃγοηίοϊεγ᾽5 ἐχυῖϊνα- 
Ἰεηί οἱ ““Ζατεῖ απ οἱ [πε ἰεχὶ οὗ τ Κ. (7), αἰϑὸ πηεηϊ πο ἃ5 

ΘΓ ἴῃς εἰν Αἄδπὶ (705. 3:5). ΤὨΪ5 15 ὑγοῦρδθὶν ἴμ6 τποά. εὐ 

Τανεἶεῖ οα ἴπ ννεϑὲ ὑδηκ οἱ ἴδε Τογάδη, ὑνεηίγ-ἴου πλ}}65 ἔγοπι 

115 πιο. «δμοζοί οὰ ἴῃε εαϑί Ὀδηκ 5 ἀϑιδ}}γ ἰἀεπτ θα ῖἢ ΤΩΙ 
Πεὶν ᾿Α11α, ἀθουϊ οπα παῖ πογί οὗ 6 74 Ὁ0Ὀ0οΚ (ἀΑ5. ΗΟΗΙ.. 

Ρ. 585).---ἰπϑίεδὰ οἵ ἐπὶ δε εἷαγ φγομπά, εἰς., [πε Ῥαβϑᾶσζε ργοθ δ Υ 

ἰῃ τ Κ. οτίρίπαι!ν τεδά, αὐ ἐἠιε 7ογά οἵ Αἀανπαΐ, εἰς. (υ. .). 

10. 7) Μμ55., ῶ, : Κ. γ3 δἴϊες ηγ9Ὸ δνε γ"27, νυ ῖςο ἢ πολὺ Ὅς Ξυρρ δά 

Βετε (Βη.). Ἀειαἰπίηρ ἴῃς ρῥγεϑβεηΐ ἰεχί οἵ (Β. Γυ)Ὁ 7 ἰβ δὴ ἌἜχδιαρὶς οὗ Δῃ 

δ]. υϑοῦ ποπιηδιν (Πᾶν. 5γ5. ὃ 32, Β. 5).---2}}] 1 Κ. 3.).---͵ΙὋ, 
ὉΠ! 2"ά 3, δίηος [8 58 πὴς πιδῃ ͵β τηδηςοποα ἴῃ ν. "" δηὰ 2:3, ΚΙ. τεδὰς5 

ὍΝ ΟΠ (5807.), γεῖ ΡΓΟΌΘΟΙΥ [ῃς ΟΒτγοπίοϊεγ [ο]Ἱονγοὰ με ἰεχὶ οἵ 
: Κ-- ΠΥ 5] τ Κ. γη39 γυλη. Τεχίὶ οἵ ΟἈ. ἰβ ἴμῈ οτίφίπαὶ (80 
τΤα., 5ι., ΚΙο., Κδιιρ., Βη., Κὶ., Βυγ., οὔ σ Κὶ. γ49).---ιπῦν ἢ Γ522] 

: Κ. πνν Γ2.-- 12. ΓΥΎΓ2ΠῚ ΠΥ] τ Κ΄. 75 ΠΛΣΠ ΓΝ πϊϊδουῖ ἀουδὲ τῆς 
ἴτυς τεδάϊηρ (Δἀορίεά Ὁγ Βε., Και., Βη., Κί. Κορε., ΒΗ.). ὧδ καὶ 

ἐπ’ αὐτῶν γωλὰθ τῇ χωθαρὲθ. (6!- ἴοἸονς Ἶἢ.---13. "ων ΓῸ25] ἴῃ τ Κ. 
͵)", Ὀυϊ ἴο Ὀς οπηϊἰοἀ [Πετγε 85 ἃ αἰ πἰορτΑΡὮΥ ἔτοτα ργενίουβ νεσβε (58ΒΟΤ. 

οἵ Κ., Κι. ΒΗ. οἱ Κ.Ρ); τλε Οβγοηίΐοϊες τερτοάυςθά [με εἰτογ οὗ Κ.-- 

0 Ὁ»] ἰπ τ Κ. ββουϊὰ δε ὡΦ' Ὁ», δ", οὐ οὐ τιορη ϑΝ ὃν, 88 ἴῃ ν. 13 
(Βη., ΚΙ., Βυγ.), θυϊ ἴμε ΟΒγοηίοϊεγ ργοῦδΥ ἰουπά {με εἴτοσ δίγεβαν 

ἰπ τ Κ.-14. ΠΦΡῚ τοά 1] τ Κὶ. γι ἽΦ» ἀηα ΠΡ» (ἢς ἴτε τεβαίηρ, απὰ ἐδδ 

(εη δαξες απὰ ἐπα θη ἰαυεῖς τροη ἐπα δαΞες (Βε., Κε., Ζοε., Ος., Καυ., 
Βᾶ., Βη., Κὶ.).--1δ. ἼΠκ] αγί. ἴο Ὅς βυρρ!ίεὰ 45. ἱπ τ Κ. γ5.ποϑηπη)] 

1 Κ. 0) γπῇ.---1θ. γυϑΙῸΠ] βδογίας αὶ ῥογᾷς, οἵ. Ἐχ. 27} 38) Νὰ. 41 
τ ΟΒ. 28:1, Κ΄ γκ5 γρνὉ “ ον 5. ὙΠε τεδάϊης οἵ Κ. ἰβ ργεξεττοὰ ὉγῪ 
Κε,, Ζοε., Οε., ΚΙ., ἈΠΕ Βη. τίμα! οοπβίάετβ ἐμαὶ οἵ (Ἀ. (τεϊδίποὰ ΌῪ 

Καυ.) ἰῃς πιοτὸ οτίβίπαὶ, βίπςς δαϑὶπϑ ἤδνε δἰγεδαν Ὀδεη πιθηιοπθὰ ἴῃ 
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τ Κ. γι9.---οΥῦρ Ὁ2 ΓΝῚ τ Κ᾿ Ἴσν ὑπν πὶ Ὀ55 02 Γι, Οἵ. πῦΝ ἢ ἰπβίοδα 
οἵ σπνπ, βίο Ἰδίτον ρῖνεβ (ἰῃς ἔγαε τεδαΐηρ (5εε Βυτ.). Βε., Κε., Οε., 
Ῥτεῖεν πῦν ἢ ὉΝ52 59 ΓΝῚ 85 (86 ἴτε γεδαϊπρ ἰη ΓΒ. Κδυ., Βη., ΚΙ., δὰ- 
Βεγα ἴο ἴῃς ργεβεηὶ ἰεχί 85 ἴῃς (ῃγοηίοϊεγ᾽ 5 γοοοηβίτιςςοη οὗ {πε οοτγυρί 
ἴεχὶ οἱ : Κα. ΤῊΪβ ἰδίζεσ ἰβ χυΐϊς ΠΚεἰγ.---ποῦφ ἼΡΟ» νῶν ὉΠ] Ηἶηγαπε, 
4μ6 ἐγωμδίδά οομηδείϊον οἿ7 Κὶηρ δοίοπιοη; υ. 5. οἡ. 212, δηα οἡ Τςοπϑίγιςτοη 

φ΄. Κοε. 1. ΡΡ. 256 }.---Ρ 7] ἃ ψογὰ ἀρρϑαγίηρ ἰπ ΝΗ͂.; τ Κ. θ00.---17. 

Ἴ2})2] τ ΚΕ. γ4 Π39)02. ὦ ἰῃ εδςὴ ἐν τῶ πάχει, Ἐ ἐπ ἰεγγα αγρίϊοσα, δῆς α 

ΕΝ. ἐπ θα εἷαν ξγομπά. Βε. ᾿βουρῃὶ οὗ ἰδ Βαγάβηδα δαγῃ ργεραγδὰ ἴο 
τεοεῖνε (ἢ6 πιοϊίεη πιεῖ], [η6 εἰν πιου]ά8, ἃ γτεπάεγίηρ ἕο ]οννεὰ Ὁγ Ος., 
Καϑιυ., Κὶ., θὰαῖ Μοογὲ οὐ 7υ. γ33, ἰο!]οσεὰ Ὁγ ΒΏΒ., Βη., επαπηάβ ἴὸ 
ΠΟῚΝ Γ2ΡῸ2 αἱ ἐδ: “γοσείπξ οἵΓἨ Αἀὐανηεαῖ, τερφατάϊπρ Αὐἀδηπιδῃ 85 ἰάςπεῖοδὶ 

σῖἢ ΟἽΝ 705. 3.5,  ΕΙΟὮ ἰβ8 {μεγὲ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ΠΘΔΣ ἸΠΣ.---Γ ὙἼΣ]} 1 Κι. ἸΓΉΣ.--ο 

18. ΨΡΝ] (δε οτίφίπαὶ δοοογάϊηρ ἴο Βη.) τ Κ. 797 π)».---ϑ.] τ Κ. 310.-- 
ἽΝΌ] τερεδίθα ἴῃ 1 Κ.---2] ψδητίηρς ἰῃ τ Κα. 118 ἱπιτοαυοίίοη σῖνεβ ἃ 
51 πγ αἰβεγεηΐ ἴογος ἴο ἴῃς βεπίεποα. [ἢ Κ. [86 πηδδηΐηρ ἰ8 ἴμδὶ [μς 
ψγε556}5 ὑγεσε ἴοο πυπιογουβ ἴο ὃὉε ψεὶσῃοθά, ἱπ ΟἸ. (δῖ {με πυϊαθεῦ τνᾶ8 

ΨΕΓΥ ατεδὶ θδοδυβε ΠῸ τερᾶγὰ νψγὰ8 μδὰ ἰο ἴῃς διπουηὶ (νεῖ 1) οὗ Ὀγαβ8 
υϑοα. ὙΤΒε ρῥγαβεηὶ ἰεχὶ οἵ ἵ Κὶ. 5 βαγβῃ δηὰ ργοῦδο!Υ ποὶ ἴῃς οτγχί πα]. 

19-22, Το ροϊάοῃ ξυγηϊζυγο οὗ (86 ΤοΠΙρΙ6.---ΤἌΚοη ἔγοπι 
: Κ. γι: 

ὙὨΪ5 ραββᾶφς ἰπ τ Κὶ. μὰ58 θεεη τεραγάεα 88 ἃ ἰαῖς δα ἀϊίοη ἴο ἴδε οτγὶὶ- 
ὯΔ] δεοοουηΐ οὗ ἰδς Τεηρὶς ἐυγηϊζατγε, ἔοτς ἴμε [ο]] νης τεαϑοῦβ: (1) (Ὡς 

ἐπηργο ΔΌΣ οὗἨ βυ οὶ ἰανίϑἢ εχρεπάϊζατε οα δγίίςϊεβ τὸ ἰηρεβ, εἰς.; 
(2) ἴδε τηεηϊίοη οὗ ἃ φοϊάδη δ᾽ἵδσ οἵ ψῃϊς ἢ [μετὰ ἰ5 ηο Ηἰϑίογίςδὶ ενϊάδησα 
ἴῃ ῥσο- Ἔχις {ἰπλεβ; (3) 8ἃ ἀἰϑογεράηου Ὀεΐνψεεη ἴμε γεξεγθηςς ἴο ἴπε σεάδτ 

δἰίασ ἔου [Ὡς βῃεν-γεδα ἴῃ τ Κὶ. 639 δηὰ τῃς τεΐεγεηος ἴῃ τ Κὶ. 79 το ἴῃς 
1Δ0]}ς οὗ χοϊά; δηὰ α|50 δ]} {πε ἀγίῖς εβ πηεηιοηθὰ 5ῃουϊὰ παίαγα! ἢν μᾶνς 
Ῥεϑη σίνθη δίοης σῖἢ [πε σΒογα πὶ δηα ἰδ 0]ε (4] 181) οἵ σδάδσ, ἴῃ ς. 6; 

(4) ἴᾷς πιογὲ εηυπιεγαϊίοη οἵ ἴῃς δτγίὶς!εβ, σι θθη (6 Ὀτγάζθη ἰυγηϊζαγο 

β 80 εἰδοσαίεϊυ ἀδβογί θα, ροϊῃίβ. ἴῃ ἴῃς βᾶτιθ ἀϊγεοίοα (Βη., 51.). 

ΤὨς ΟΠγοηίοϊογ μᾶ5 (4065 (ν. 1") ἰηβιοδά οἵ βἷπρ. ἴο σοπίογπι υἱ ἢ 

: ΟἩ. 28: δηά ῥὈγοΟῦΌΔΟΪν νυ ἢ ν.", δηα ἴῃς ἄοοτβ οὗ {π6 ἴνγο ΓΟΟΠῚ5 

816 οἵ ροϊὰ (ν. 3) ἰηβίεδα οἵ (πε Ὠίπρεβ (χ Κι. 75) (θαϊ νυ. ὁ.). Εογ 

Ὀγεν ιν, αἰ5ο, [π6 ΟΒγοηίοϊεσγ μᾶ5 ογ6ἀ [Π6 ροϑι[ἴοη οὗ (πε ροϊάθη 
ςδη]6ϑιῖς 8 (ν."" ςοπηραγεὰ τ ἢ τ Κι. γ.9,.--19. Τῆς ροϊάεη αἰἰαν]. 

ΤῊΪβ ἀρρϑᾶγβ ἰδίεγ ἴῃ (ῃς [18 οὗ ἰποβῆβε οἵ ἴῃς ἱδρεγηδοὶε (Εχ. 

3014.), θυϊ ἰΐ ἰ5 Ἰδοκίηρ ἰῃ ἴῃς Τεπιρὶε οἱ ἘΖεκίεὶ, ἀηὰ ργοόραθὶν 
μιδα πο ΡῥΪαςε ἰῃ ϑοϊοπιοηβ Τερίς (08. 11. Ρ. 467).---Τλς ἰαδὶε5], 
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ἰη τ Κι. γ5 δε 4016. ὙΤὨε ΟΒγοῃίοϊοσ 885 ρ᾽ υγα] βθὰ ἴο σοπέοστηῃ 
ν ἢ ν. "4. υ.-20. 4πῶὸ 16 οαπάϊεςοκ5} ἴῃς Ἰαπιρϑίδηἀ5 (σ΄. ν. ἡ). 
--͵ οογάϊηρ ἰο ἐ᾿:6 ῥγεδογί ρηοη]. ΟἹ. ν.". ὙῊε τεΐεγεμοε Πεσὰ 5 ποῖ 
ἴο {μεσ ἔογπι, θυΐ {πεῖ γ υ86. 21. 454 21:6 βοιυεγς} [86 Βονογ- Κα 
ΟΥΑΙ] ἢ [5 οὗ με 5ἰδηἀβ οἡ ψιΐοἢ (πα ἸΔπὴρ5 γεϑίθα (ς΄. Ἐχ. 2555). 

22. Τῆς ὁπμῆενς, εἰς.} τ(ῃ6 υἰδηβι]5 ἔοσ ἴπῃ6 σάτα οἵ {πε ἰδπὴρβ δπά 
οἵ ἴῃς ρμοϊάεῃ δἰ οἵ ἰποβηβε.--- νη ἐμ6 πμέηρες οἵὙἩ ἐδ6 ἐφ ῥὶς οἵἉ δα 
ἡππον ἀοοῦς οΥ ἐδ νιοϑί μοὶγ ῥίασε απὰ οἵ ἐπ ἀοογς οἵ ἐ}:6 ἐφριρὶα, ἐπαὶ 
ἐδ ἐι6 ἰσηιῤὶς γοοπι (1 ΔΟΙΪΥ ΡΪδοε), τύεγὰ οἵ ροϊ 4]. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 [με ἴτας 

τεδαϊηρ (ν. ἐ.). ΤὨΕ οοττυρὶ εχ πηᾶῖκοβ (ῃς6 δηἰγε ἀοοῦβ ρ]αίεά 
ἢ σοὶ. Ασοοταϊΐηρ ἴο τ Κ.. 65: τ. [6 ἀοοῦβ ψεσε οὗ οἷϊνε ψνοοά, 
ονοτ αἰ τ ροϊά. 

19. ΤὨε οτίψίπδὶ οὗ σ᾿ Κὶ. γ45 πιϑὺ μαννα Ὀδεη αμὰ οϊονιοη ῥἰσορά (ΓΝ) 

αἱ! ει6 υεπϑεὶς υδέον ἂς καά τιαάδ (ΠΦ}) ἐπ ἤξ ἄοισε οὗ Υαλπιυεῖ (ΒὨ.). 
5ΒΟΤ.. ἨἈ85 5{}}} ἃ ἀΐβεγεηΐ ἰεχῖ; Ὀχϊ ΟἿ ῥσεβεηὶ ἰεχὶ οὗ τ᾿ Κὶ. 88 Ὀεΐοσχε 
ἴδε ΟΒτοηίοϊεγ.- του] σ Κ᾿ πγπν.--οηνορν ΓΟ ΦῸ ΠΝ} τ Κ΄. ἼΦν Ἰποθη ΤΙΝῚ 
γῶν.---Αἰ ἰδ δπὰ οὗ ἴῃς νεῦϑε : Κ. 885 32"|.---20. Αὔεσ ΠΥΌΣΣ τιν Κι. γ9 
[μι848 ἥτε ον ἐλι6 γε μακά απὰ ἤνυε ον» ἐλε ἰοε ἀπιὰ ἰαοῖκβ ΘΟ ὋΣ Ὁ.72Ὁ ὉΠ ὯΝ. 
-ο}30] ἐπε σγάδν ἰμαὲ ἐμεγ «ποιά δννι.--- 1. 2.1 ΠΥ) ΝΊ)2] Ργο ΘΟ ἃ 
εἰοββ, βἰποε ναπιίπα ἰῃ τ Κ. 7" δηὰ αἰϑο ὦ. γῦῦϑῸ ἀπ.---22. 1 Κὶ. γ89 δδ8 
τιρῦσν, “τὰς συ ρ5,᾽ θοΐοτε ΓΥΎΘΙ ὉΠ. ὉΠ ὈΓΊΓ ΣῪ ΓΙ ΠΙΡῚ] ᾿ Κ. 
ὍΣ ΓΛ ΓΊΓ Ὶ Γῆσρπι, Ηδησε το ΚῸΝ ὙΓ Υ ΚῸΥ κ᾿ Ὁ Γ3Π ΓΊΠΟΥ 85 
ἴδε πιοβὲ ργοῦδοϊς ογἱρίπαὶ οἔὗ Ὁ. (Βε., Ζοε., Οε., Κὶ., Βη.). Κα. ἀε- 

ἔεπαάβ πῦρ αμά ας γεξατάς [16 ορεπέηρ (ἀοο7) οἵ ἐὖμε δομβε ἐξ ἀοον ἴδανες, 

εἴς., ἰοἸ]ονγοὰ Θβϑθη δ }γ ὉΥ Καὰ., ΕΝ. Αοςοεριίηρ (ΐ5, τς ΟὨγοπίοϊοσ 
τδουρπὶ οἵ [με επεῖγε ἀοοῦβ 85 ρα τὐϊῃ φοϊά. 

Υ. 1. Τὸ οοπρΙ οἴου οὗ (86 ξυγη βίην οὗ (δε ΤοΙΡ16.---Αα 
ΠΟΡΥ οἵ τ Κ. γ5.---:]:. ΤῊ ς πίη ρε μαι Παυϊά μὲς γζαίμεν μαά ἀφαϊοαίεα]. 

ΑΙΒουρὰ [ἢΪ5 βἰδίεπηθηΐ ἰ5 ἰῃ τ Κι. 75, [ἢ ὈΟΟΚΘ5 οὗ 1 δηὰ 2 8. δῃὰ 
1 δῃά 2 Κ. ςοηίδίῃ ἢ0 τεοογά οὗ 5 ςἢ ἀδάϊςαιίοη ὈγῪ Πανὶὰ Ὀεΐογα- 

διδηὰ οἵ υἱεη51}5 ἀΐγεςιΥ τηδάς ἢ (ῃ6 ΤΕΙρΡΙ]Ε ἴῃ νίενν. [{ 85, 

τῃεγείοσε, θθεη ἱμουραὶ [Πδ1 ἴ[ΠπΠ6 τνογὰ τυϑδ5εἰς (16 5115) πηϊρηϊ, αἴτεῦ 

[15 σοτησηοῃ τηβδηΐης, ἰποϊαἀθ νεᾶροηβ δπὰ (ππ5 ἴῃε 5ροὶ! οἵ γᾶ 

ψ ἰςἢ Πανὶ ὰ αἰὰ ἀεάϊςαϊε ἰο Ὑδηνει (ο΄. τ (ἢ. 18": 2 5. 8:4.) 
(51... 

Υ. 1. πΡ»] εἰσνεὴ μ58., 1 Κ. γ5.-} Ἴρου. -- "2 0} τ Κ΄. [)2.---κῇ] τεδὰ 
δἴϊετ τ Κ., ὥβι, ὦ, Ἡ, γκ. Ὑπὲ σἂν π898 Ὀδεη ἀγανστι ἔγοτλ Ἰ)2Ν.--- 5} 
ννδητης ἰῃ εἰρμίθεη μ58., ὅδα, Ὁ, Κ. (ΚΙ. ΒΗ... 
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ν. 2-Υ͵].. 10. Το οαϊοδίίοα οὗ ἴμ6 Τοωρῖο. 
Υν. 2-14. Το Ὀτίπρίην οὗ (86 ἀτῖκ.---ΑἰἴΠΟρῪ οὗ τ Κ. 81:-.. ψχ (ἢ 

τπ6 δάαϊτίοηῃ οἵ ἃ ποίϊος οὗ [με ργίεϑίβ ἀπά {μὲ 1,εν ϊε8 ἀπά ἰδεῖ 

ταυβίςδὶ ϑεγνίος (νυ. 115-12). 1 τ Κὶ. (85 ϑεοίίοῃ γεργεϑεηῖβ 8η οἷά 

πατγαῖϊνε γενίϑθα Ἐβρθοίδ!ν ΟΥ̓ ἃ ῥγίεϑι  Υ δαϊίον.---, ΤῊ 6] ἱ.6., 
δἴίεγ (ἢ σοπηρΙεἴοη οὗ ἴῃς ΤεΙΩρ]ς δηὰ 41] [15 ἑαγηϊζυγε.--- Ευόη αἱ 

{μα πεαάς οἵ “6 ἰγίδες, ἐμ6 ῥγέποος οὐ ἐδ:6 ζα)ιδγ5᾽ Ἰου1565] ἃ ἴττια 
ἀεβοτίρέοη οἵ ἐδ οἰάεν5.---Ζίομ]. (ΟἿ τ ΟἈ. 1τ5'.--. 41 μ16 δας] 
ἴῃς Εδαϑὶ οἱ Ταρογηδοῖθβ, (6 Ὠαγνεϑὶ ἔδϑιϊναὶ δὲ (ἢς οἷοβθα οὗ [8 

ἰησαϊποτίησ οἱ ἔγτϊί ογορ5.---η ἐδι6 δενεμέδ νιομ }]. Νοιμίηρ ἰπ 
18ὲ παγταίϊνε οὗ ἴῃε (ῃγομίο!εγ ἰ5 ἂἱ νγίδηςς ἢ [Π15. [πὰ τ Κὶ. 
ἴι πιυδὲ 6 τεσοηο δὰ τὶ [μ6 ϑἰδίεπηεηὶ ἰμαὶ (μ6 ΤΕΙΡΪῈ νγᾶ8 
Βηἰϑῃδά ἰπ ἴῃς εἰσῃι πχοηῖῃ (1 Κ. 65). ὙΠα Ὀυϊ]άϊηρ τᾶν πᾶνε 

Βδδῃ δηϊβῃεά δαηΐογ ἰθδη ἴΠ6 αἱθη 8115; ἤθηςς ἴῃς ἀεαϊςαίίοῃ πλᾶΥ 
Βᾶνα θθθῃ ἰπ ἴῃς πεοχί γθὰσγ (5Κ.).---4. 4πῶὼ 6 1υῆδς ἰοοκ τ 
ἐμ6 αγκ}]. Δεοογάϊηρς ἰο 2 Κ. 89, (μὲ ΟὨγχομὶο εΓ᾽ 8. βουγοθ, ἐδα 
ῥγίοδίς ἴοοΚ ὑρ [μὲ αὐτίκ. ΤὨΪΐβ τεῆεοίβ (6 οἱάθὺ ϑᾶσὲ (ο΄. 08. 

3.5 65... 8. (ἸΕ.). ὙὯὲ ΟΒγοπίοϊεγ σμδησεαὰ φρέξεὶς ἱπίο ζευΐες 
ἴο Ὀγπς (ἢ6 δοιίϊοῃ ἱπίο σοῃέογγα υ πὶ (με τερσυϊδιίοη οὗ Ρ 
ΜἘΙΟΒ ἀϑϑισηθα (6 ἀυίν οἱ Ὀεατγίησ (ἢ ἂὔῖ ἴο ἴῃς 1,μενίϊε5 (Νὰ. 

3" 4); γεῖ ἰῃ ν." ἢε ]ονεά [88 ἀουδ]α ἐχργεββίοῃ, ἐδ ῥγίοσίς 

ἐμὲ 1συΐίος, ἴο βἰδπηά, ροβϑίὈΪγ Ῥδοδιβε Ἵοεγίδίῃ υἱθη 5115 ταὶς πνε]] 
Βᾶνε Ῥδθὴ Ὀογῆθ ΟΥ̓ ἰδ ρῥτγίεϑδίβ, ἃπὰ ἴῃ νυ." [ῃΠὲ ψογὰ 2φὌγίσϑίς 

ΨΑ5 ΡΓΟΡΕΙΥ τεϊαἰπεὰ (ἔτοαὶ 2 Κ. 89), βίηοσς ψῆθη ἴῃς Ταμρ] 6 
Μ85 ΤαδΟ ΒΘ ΟὨΪΥ ἴμδ ρῥγίεβδίβ οοιυἹὰ ᾿δυν}]γ ρΐδοε ἔπε ἂὐκ ἴῃ 
ἴδε ΠΟΙΥ οὗ μοϊίε5 (τ΄. Νὰ. 45 5:)..---.δ. Τῆς ἱεπέ οἵ νιϑοϊηρ απὰ 
αἱ! ἐμὲ μοὶν ιμδηϑὴς ἐμαὶ τὐεγε ἐπ ἐδ:6 ἰεμ4], ἰῃς Μοβαὶς ἰδθεγ- 

δος δηὰ 8]1 [15 [υγηϊΐυγε, ψὩΙΟΏ, δοςογάϊηρ ἴο ἴῃ6 ΟὨγοηίοϊεγ, 

νΜ5 αἱ αἱθεοη (2 (ἢ. 1'..); οἵ (86 ἰεηΐ Πανίά εγεοίεά ἔογ ἔπε δὐξκ 
( 5. 6: στ (ἢ. 15}) (Βε.). ὙΠὲ ἔοττμεσ νὰ8 νίπουΐ αιεϑίίοῃ 

ἰπ ἴῃ6 πιηα οὗ ἴῃς ῥγίεβεν οαϊῖοῦ οὗ τ Κ. ψῆιο ἰπβεγίεα [ἢ 5 τγεῖ- 
Θγθῆςς, ἃπα 4150 [Ϊ8 ννᾶ5 (ἢ νεῖν οἵ [6 (ὨἩτγοηίοϊεσ. ΤΟ ἰθγτι 

ἰεηᾷ ΟἿ τιϑοιζηρ 18 ΟἿΪΥ υϑεά οἵ [ῃε ἱΔθεγηδοῖὶε.---θ. δαογέβοίμς 
δείογε με αγὰ]. Οὐ. ἴμε πυγηεγοιι8 βδοσγίῆςεβ ΟΥ̓ βίαρεβ ἤθη 
Ῥανὶ4 Ὀγουρῃῖ ὉΡ [86 δῖκ (2 8. 6:).--Ἴ. (ἡ. ν...--ϑ. Τα ἐχδοὶ 
Ροβίξἰοῃ οὗ ἴδε ἂὐκ ὑπάδσγ {πε ἌἽπογιθὶπι 8 σΑγε ] ἀεβηεά.--- 
9. Αππάὰ {Π:|6 Ξἰανες τυεγο ἰοηρ 50 ἐμαί ἐδιε ἐμάς οἵ ἐδδ οίανες ᾿τὐέγό Ξεε" 
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ορι ἐμι6 ποῖγν ῥίαοεν δέίογο [π6 ογαοΐε]. Οπς 5ἰδηάϊηρ ἰπ ἴΒς ΠΟΙ 
ΡΙαςα οουϊὰ 566 ἰπ (ῃ6 ἀδγκηθββ οὗ ἴπ6 πιοβὲ ΠΟῪ ρδος ἴμ6 ῥγο- 
͵εεϊϊηρς ἐμἀ5 οἵ ἴῃ βίδνεϑ ὈῪ ψϊοἢ ἴῃς ἀὐκκ νγᾶ5 σαττί α.---Βιώ ἐδδγ 

«ὐεγε πο 5οεη ιυδιοι}. Βυϊῖ οπε ουίϑ!ἀς οἵ (πε ὨοΙγ ρΪαςε σου]ὰ ποί 
566 ἴδ. 80 βἜΈπεγαιὶγ; υ. ἡ. ΤῊΪ5 ἰ5 Βεϊεσ [μ8ὴ ἴῃ ἰηἰεγργείδιοη: 
“Βαϊ ἀϊά ποί ἐχίεπά Ρεγοῃὰ [ἢ6 ἀοοτ᾽" (5Κ.).--!δ "ὦ ἐδικόν ἐδιδγ αγδἘ 
«“η|ο μὲς 44γ}]. ΤὨς τεϊεπίίοη οἱὗἁ [815 οἴδιιϑα ἔγομῃ : Κὶ. 89 5 Δ 6χ- 

8ΙΏρΪς οὗ ἔπε ΟΠ γοηῖο]ογ᾿5 Ὁποοησεγῃ δὲ {{π|65 ἴο ματτηοηΐβε ἢΪ5 ἰεχὶ 
ψ  δοίυδὶ! σοηαϊοη5, βίπος [6 ἀτκ δηὰ 118 βίανεβ ῃδὰ Ὀθε Ἰοην 

βίῃηςς ἀεβιτογεὰ.---10. Νοιυ ἐμένα τῦας ποιμῆηρ ἐπ {π6 αγὰ ἐχοερί 
ἐμ υο ἰαδ᾽65]. ὙΤὨδ ἔοττῃ οἵ ἐχργεββίοῃ τη ρ 165 ἴμδὲ οἴμοῦ [μίηρβ 
Ὀεβ 465 {με ἴννο 14.065 τηϊῃϊ να θδεη ἐχρεςοίδά ἰῃ [Ὠ6 ασ. Α Ἶδίς 

7ενίβα ἰτδάϊίοη ρῥ]αςοά πὶ τίη [μ6 ἀτκ ἃ σοϊάδη ροΐ οὗ τηδππᾶ δπὰ 
Αδγοῃ δ τοά (Ηξερ. 939). Α πιοάδγῃ νίενν ἰ5 [μα (ῃς6 ἀτῖκ σοηίδίπεὰ 

ΟἿδ ΟΥ̓́ΓΟ 5Δογϑά βίοῃβ (ϑι. σδεοῖ. 1. ΡὈ. 457 ζ; Νον. Ἄγολ. 11. 
ΡΡ. 5. ΤΚΟ. ΕΒ[. 1. ςο]. 307), “4 [εἰ15}᾽ ἴῃ νοι Ὑδηπεῆ ἁπεῖί 
(ϑαι. Η εἰ. Ρ. γ1). Βυϊῖ  Μοϑβεϑ ρᾶνε ἰαννϑ ἴο [5γδεὶ δηὰ Ὀγουρμὶ 
18ς ΡΘΟΡΙε ἱπίο οονεηδηΐ τεϊαϊίοη ἰο Ὑδανεῖ, (μεη ἴπτο βίοης (Δ ]εἰ5 
Ἄσοηϊαϊπίηρ [μ6 ἴδῃ ψψογὰβ δγὰ ΤεαϑοηδΌΥ (ἢ 6 Ὠἰβίοτίς σοηϊοηίβ οἵ (μ6 
4 (08. 1. Ρ. 1ς51).-Η ὀΠογεῦ] ἰῃε πηουμπίὶ οἱ Ὑδηνε 5 τενεϊδιίοῃ 

πῃ (ῃ6 ν ]ἀογηθβ8, ἰη Εἰ [ο]οννεὰ Ὀγ Ὁ, ψ Ἀ11Ὲ ϑἰηαὶ ἴῃ 1 [ΟΠ] οννεὰ ὉῪ 

Ρ.--11. Α»ἃ ἐξ σανι ἰο βα55 τοῆδη ἐδι6 ῥγὲεσίς καά οονις ομὶ οἵ ἐπα μοῖγ 
ῥίαςε1. ΤῊΪ5 βίδίειηεηϊ ἔγοπι σ᾿ Κὶ. (8:59) δηὰ σοπιἰπυδὰ ἰῃ [μ6 τοτὰ5 
οἵ ν."55, “αἱ ἐδδη ἰλι6 πομδε τοας 16 ευἱῇ α οἱομά, ευεν ἐπ6 πομδε οἵ 
γαλιυεῖ (τ Κ. 8190), [5 ἰηϊεγταρίοα Ὀγ ἴπ6 ΟΒγοπίοϊεῦ ἢ (δς ἰπίοτ- 

νεηΐην νν. 11.5:., ΤῊΣ ΟὨγοηίοϊοσ αχρδηάβ ἴΠ6 8]] βίο ἴο (δε 
Ργεβίβ (1) ΟΥ̓ τπεπ οηίηρ μον 811 (ἢς ῥγίεϑίβ ἰοοῖκ ραγί ἰῃ [με 56ῖ- 

νίςε δπὰ ποὶ βἰτρὶν ἰμοβα ἴο ψΠοπὶ ἰῃ οουγβα ἴΠε βεγνυῖσα τηϊρῃς 
Βᾶνε [4]16ῃ (ν. 1.5); (2) ΌῪ ἀεβουίηρ [μ6 πχυϑὶοδὶ βεγνίος δἵ (με ςου- 
οἰυδίοη οὗ ψιβίςὰ ἰμ6 ἤουθε νγὰ5 8116 ψἱτ ἴῃς οἱουὰ οἱ Ὑδηνε 
(νν...5-...).-ἣποιυ αἱ! ἱμε ῥγίοσίς το οῦγὲ αἱ μαπά καὰ Ξταποβοὰ 
ἐμεπιδεῖνες ιυϊδιομ κοερίηρ ([ὨεἰΓ) σομγ565]. Οτγαϊηγν (μς ῥγίεβίϑ 
βεγνεά ἴῃ ἴυγῃ ἰῃ ἰπννεηίγ-ἴουΓ αἰνβίοηβ (α (ἢ. 24:5), Ὀὰϊ οἡ [π|5 οο- 

ςδϑίοῃ ]Ϊ οβηοϊαϊθα νϊτπουΐ τεΐδγεηςα ἴο (μεῖγ ἴασῃ. ΤῊΪ5 νψὰ5 [6 
οὐδβίοτῃ δἵ (ῃε ἴῆγεε γτεαΐ δῆπιδὶ ἔεϑεϊνα!β (ΘΟ ἂγ. ΘΟ σοβ. ΡΡ. 279 
2).-.-12. Α»άὰ ,}ι ;αυΐέος, ὐδο τὐόγε οἴπιρεῖς αἱ! οἵ ἐδδηι). Τῃι ἃ βι πα] 
ΤΊΔΠΠΟΓ Μ᾿ (ῃς ῥτίεβίβ, 411 [ῃ6 1,δνίεἰςδ] βἰσεγβ, γμο ογά ΠΑ 
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ϑεγνϑα ἰῃ ἴυγῃ ἴῃ ὑγεηῖγ-ἴουγ σοῦΓΞα5 (1 ΓΒ. 25-3), ἴΟΟΚ ρατί ἰπ [μῈ 

ἀεάϊοδίίοη.---Α45αῤλ, Ηενιαη, απὸ “μάιώπμη) ἴῃ6 Ἰεδάογβ οὐ ἴδε 

Τεργαεβεηίδιίνεβ οὗ (πε ἴπγες Γν]Πς 4] σΠοὶτγβ (ο΄. τ ΟὨ. 614. οἱ κα.) 
157 251-4).-- ἢ ογρεδαὶς, ῥοαϊογῖες, απ μαγ}5]. (ὕ.Ἕ τ ΟἩ. 15:.-- 

Α μωμάγεά απὰ πυεπὲν ῥγίοσίς ϑομηάδέηρ τοῖα ἐπ6 ἰγμπιῤῥεὶ 5]. ΤῊΣ 
Β]ονίπρ οὗ με ἰσυτηρείθ νγὰ5 ἃ ἀυΐγ οὗ {πε ργίεδίβ. ΤῊ λασοσεγαλ 

ΜΑ5 (ῃ6 ὈΓΘΘΕΥ ἱπδίσυμηδηΐ ῥα» ἐχοοίίεποε (08. ἵν. Ρ. 816). ΤΣ 
οὔθ Βυπάτοα δπὰ ἱπεηὶν τεργεϑεπίὶ ἄνα ἴα κε ἔτοπι Ἔϑο οὗ [ῃ6 
ὑπνεηϊγ-ἰουγ αἰνίβίοη5.---18 ἔ. 4,4 Δ οανιε ἰοῸ ῥα55 ὐπόρ, α5 ομῈ 
ῥεγϑοη, ευεη ἐπέ ἱγμηεῤῥείοεγς απ {6 οἴη ρεγ5 ἰύεγὸ σαμ51}}} 0516 δομμ 0 

δὲ πεαγά ἰο ῥγαΐδε απ ἰο ρῖνε ἐμπαπὲς ἕο Υ αἰιυεῖ, απὰ ἰὐπόη ἐΠῸγν 

γαϊδεά α σομπά τοῦ ἰσωριρεῖς απὰ τοῖδ; ἐγπιδαὶς απὰ τοῖα {16 ἐμιδίγω- 
»πδης οὐ δοηρ απά τυπόη Π16γ} ῥγαϊδεά γαδιυεῖ, ταγίηρ, ον ἠδ ἐς 
ξοοά; [ον μὲς ἰουΐπρ κἱπάμεες ἐπάμγοιλ 7ογευεν: ἐμδη ἐι6 πομδε ιὐας 
μιὰ οὐ ἐδιε εἱομά, ἐ:6 κομδε ο Υ αὐμιυεἢι]. ΤῊΣ ΟὨἩγοηΐο]εγ ἰπίγοάυςεβ 
ἴδε ἀρρεάγδηςε οἵ ἰδὲ οἱουὰ οοἰποίἀεπί ἢ ἃ στεαὶ Ὀυχϑοὶ οἵ 
πχυβὶς δη ρῥγαῖϑα, νυ Ὡ 6 (6 5 ΠΊΡΙΟΓ παιταῖϊνε οὗ τ Κ. ῥγεϑεῃῖβ 

πλογα οἰθαεν ἴῃς (πουρῃὶ (παῖ, ἤθη (ἢ6 ἀκ μδά Ὀεδη ρῥἰδοβὰ ἰῃ 
(ῃ6 ΠΟΙ οἵ Βο[[65, [με οἱουά Β|16ἀ (με ΠΟΙῪ ΡΙδοθ, 85 νἱβί]6 ἰοϊζθη 
1μαῖ Ὑδηνθῃ μά ἴα κεη ἪΡ Πἰ5 ἀροάδ ἰπ ἴδε πεὺν ΤεμλρΙε. 

2. Ὁ Π0)] στ Κ. 8ι προ πτΑξογ ὃν δπὰ δείοτε Οὔθυν σΣ Κ. δ[ι88 
ποῦν Ἴ)05 πδηίίης ἰῃ ὦ οὗ τ Κ. δῃὰ Βεῆςε ἃ εἶοβϑβ.- --8. 1 Κ. 83 885 ποὺ 
(ἃ εἰοβ8) δεν Ἵν; δηὰ ὈτνΠ Π2 Ὀαΐογα 2Π2 οὔηϊτιθὰ Ὁγ τμς ΟΒτοη- 
ἴεϊεγ θεοδυβε ἰῃ ΐἷβ ἀδγ ἴμε οἱὰ Ὁαπδδηϊϊα πᾶπιεβ οὗ {πε τη οη ἢ ῃδὰ ἰοπς 
βίηος θθθὴ ἀγορρεὰ δηὰ πυτηθεῖβ ψεγε υϑεὰ ἴῃ {πεῖν ρίαςθ. ΖΤλαὶ ἐς ἐδ 
φευεἢ νιον ἰβ δὴ δά ϊπίοη ἴο 1Βς οτἰ χίπα) ἱεχὶ οἱ Κα. (58ΟΤ'., Βυγ.). 

Καυ. μοϊ 5 ἴῃς ἱεχὶ οἵ Κ. (με γι ε οπε ἔογ (ἢ. (Ὁεεγίδίηϊυ [με γεϊεηιίοη οὗ 
ἐπαὶ ἐς ε:6 ϑευενεἷ »πορ ἢ ἰβ αὐϊκ νατὰ πὶϊδουῖ (δε τεϊεητίοη οὗ Εἰδισηπένε, 

Ὀυΐϊ 8. αν κναγάηςϑα οὗ {πε ΟἨτγοηΐοϊαεγ 8 ποῖ ἀηκηονῃ εἰβεννβεσα 
(ψ. τ ΟἈ. 14’ “ἴῃ 7εγυβδίθη ᾽)).--τ-ά. 555] τ Κ. 85 Ὀυπ55.---δ. 1γΝ 5] 
1 Κ. 8: Ἡ πνηντού»η] τ Κ. ὑρνν τον 5] τ Κ. Ὁ θην αἷ5ο ὦ, Ἐ, Ὁ. Τῆς 
οὔΐββίοῃ οὗ ἴῃς 1 ἰβ ρεγβαρβ ἀπε ἴο ἃ Ἴοοργίϑβὶ (Κε., Ζος., Βη., Κὶ.). 
Θίπος Ὅν ͵5 ἱπ ΟΒ., ἴξ 5 ρτοθδθῖς μαΐ ν. δ», τεοορηίβεὰ 88 ἃ β'οββ ἰπ Σ 
Κ. 8: (ϑι. 580ΟΤ'. ἴτοιι Ε.», Βυγ., βίπςς ψδηϊης ἴῃ ΟΒ1), νχᾶβ8 ἱηιτοάυςεά 

ἰηῖο τ Κ. ἔγτοπι (Ὁ. (Βα., Κὶ.). Ὑδὲ νη 555 ΔΡρΟδΓΒ αἰϑὸ ἰῃ 23. 
4077, δηὰ ἴΐ 58 ἀουδίίυ! τ Βεῖμογ ἴμῈ ΟἈγοηΐοϊεσ δηὰ ἢἷ5. τεβάεγβ 
1δγουσὰ τμοἷγ ἔπι] ατν ἢ ΤΠ δυϊεγοποπιν ἰδ ΔῊ ϑίγεβθ ΡΟ ᾿Γα- 
οἰβίοη οὗ βἰδίεσαθηϊ ἴῃ [Ὡς υϑς οἵ [πε ρῆγαϑε ἐδὴε ῥγίεςις ἐδ 1ευΐίες; τῆς 

ὕπνο οἶδβϑϑθ τγεγα ρεγίθςιν ἀἰϑιϊηςι ἴῃ {Πεῖγ οὐ πλΐπά, 85 τι ἢ 50 88 ἢ 

1ῃε οοπ) ποιίοπ ἀπά μαὰ Ὀδεπ υϑδά Ῥείνγοθη [μ6π|.--ῦ, υὐ}} 1 Κι 8. Ἐ 
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ἼΩΝ.-᾽τ. 725] ο΄. ν. 4. Ηεξσγε [δς Ομγοηΐοϊεσ σεϊδῖπϑ ἐΐφ ῥγίεςίς. 

--8. “5 5»] τ Κὶ.. 81 "27 "2.--ἸὉ5»} 1 Κ᾿ »9Ὅ». Βε., Κα., Ρῥτείειτεα 

ἰῆς Ἰαἰϊετ 85 Π6 οὔ χίπαὶ δἴζεσ τ (ἢ. 28:5 Εχ. 259. 27", θυ Βη. τοραγάβ ἴδε 
ἴοτταεσ 88 (Π6 οτ ζίπαὶ ἱπ τ Κ. οὐ (ῃς θαβίβ οἱ ὦ περιεκάλυπτον. ΤῊΪ8 
8 υποογίδίη, βίηςς περικαλύπτω ἰ5 ποὶ υϑοά οἰϑονῃογε ἴο τοπάοσ οἰϊμοῦ 

σε (Ττοπι. Οοποοτνά.).---θ. ΣΝ 70] οοργίβε εττοσ; γεῖ ροββί δὶΥ δὴ 
ἱηιεηξοηδὶ, (που οἰατηϑγ, σἤδηρε οἵ (ῃς (Ὠγοηίοϊετ, τθο ἀἰὰ ηοί τυ ϊβα ἴο 
ταϊηϊς οὗ τὰς αὐὶκ 85 ν]βῖ0]ε ἔγοπι (ῃς Ποῖγ ρίδςς, ζῇ. 3:. 1{ ἰ8 σεπογα!ν 

τοδὰ δέϊεγ τ Κ. 85, ὧβ δηὰ βοπιε Ης. μ58. ΦΊΡ ἢ 10 (Βε., Κα., Ζοε., Κὶ., 

Βη.). Οἱμεν εἰπεηἀδίίοηυβ: σῷ ΚΙο., ορου Καρ. Οὔϊ- οοπιθίπες 
Ῥο(ῃ τεδαϊηρβ.---" 7} σοργίϑε εἴτοσ ἴογ γ)», (ῃς ἰεχὶ οὗ ᾿ Κ. δηὰ ὥ 
(Βε., Κὶ.).--10. τυτῦπ] τ Κ. 85 ὈΣΣΝΔ ΓΥ).---]ρ}}] τ ΚΕ. ποῦ ἰ ον.- 
Αἴτες 3. ὈΟΙῈ Πετε δηὰ ἰη : Κὶ., Βη. διὰ Κὶ., ἰο]Ἱονίης ὦ ἰῃ Κι., Ξυρρὶγ 
ὭΣ γσῦ; Ὀυΐϊ ψ 8116 τἰϊδους δαὶ ἴμῈ οοπϑίγυοίίοη ἰ5 αν νασὰ, ἰξ 

ἀοε5 ποῖ 5661} ὨΘΟΕΞΒΔΤΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴμοτὰ (Βυτ.). 58ΒΟΤ.. οἡ Κ. τεραγὰβ 
“ὮΥ Γ ἽΦΝ, οσίηρ ἴο ἴῃς Ιδοῖκ οὗ οοππηεοιίοη, 85 ἃ 51058.---Ου 00] τ Καὶ. 
ὈΛΣῸ ΥΝΌ.---11. .2] Βεγε ἱπίγοάυςεβ δὴ Ἔχρ᾽δηδίογυ εἴδυϑς ἀδβογρᾶνε 

οἵ τδε ρτίεβιβ.----οϑ 1.Ν] Οα5. ὃ τι4Ὁ; Πᾶν. 5γη. δὲ 94, ος (ὃ).-- 
182. Ὀσοπνῦν.. .. Ὁ529] ἡ οὗ βρεοϊβοκίίοα, ευερ,.--- ΠΥ 2}} ρονεγηθὰ ΟΥ̓ 
Ῥτεροϑίείοη σἱἢ ργενίουβ ποσὰ, τ΄. σεβ. ὃ ττολλ; Ῥδν. 55,5. ὃ τοῖ.-- 
ὉΝ12»] ἴο ὈῈ ἰΔΚεῃ 85 ἴδε ργεάϊοδίε.---18. ν2.»} Ῥγορεῦῖν ἃ τεβυσηρίίοη οὗ 
Ὁ) ἴῃ ν. πον ΣΎ ΠῸ] 5, πὰ τὴ Το] οσίης νοτά, οὗἨ βρθοϊβοβίίοῃ 
ἰο τοί! οἵ εὐενι.--- οὐ "] Οε8. δ 11.41.---ὐνπῦ}] ὃ οὗ ρυγροβε.--- 5 δηὰ 
Ὀ 02} Δρρδᾶγ Ἵοττεϊδιϊνες τῖτῃ γυοσπῦ.--τκῦῸ Γ}2Π1] ἐπδη ἐδ) ποιϑε τῦας 
Μιιεά, σ΄. Ὅτ. ΤΗ͂. ὃ τὴη8, τ Κ. 815 νὠεῖτ β88π|ε οοπβίγυςτοπ, ΝοῸ ΠΣ» ΠῈ 
ὨΝ ΓΛ πν. ΚΙ. δἷϊος (Οὐδ τεδὰβ ιν Ἢ22 Ὡ» ΝΌῸ πη. Β6., Κδυ., τὸ - 

ξατὰ ΠΥ" 2 88 8 ρἷοββ, Ἔχρδῃϑίογυ οὗ γ"2" δηὰ ἱπίτοάυοςα ἔγοπι Κὶ. 
Βα., οῃ (Ὠς οἴπετς βαπα, γεμαγὰϑβ ἰῃς ἰεχὶ οἵ (ἢ. 858 ἃ οοττεοίΐοῃ ἔγοηι Κ. 

οἵ οὔβ ψῖῆο μεϊὰ κῦ ἴο Ὀς ἰηἰγαηϑβίιῖνε.---14. Ὀνπῦν Π]} τ Κι 811 πγπν, 

ΓΙ. 1-42. ϑοϊομπιοη  β δὐάσοββ ἰο ἴπΠ6 ρϑορῖίς δηά ἀδθάϊοδ- 
ΟΣ Ῥγαγοσ.-- -Τάκεη (ϑανε νν. ""- “1.) ψ ἢ δἰπηοϑί ἢο ναγίδιίοη 
ἔτοπι τ Κὶ. 813-99... 1η (ἢς δα! ίοη ἰῃ ν. "5 5 σίνεη δὴ ἱηϊεγργείδιίοη οὗ 
πε 5βἰαιθπγεηὶ (Πδἱ ϑοίογμον σἰοοά δείογε ἐ{  αἰέαγ (ν. ") (Ὀεἴογε ννῃϊο ἢ 
ῬΓΟΡΕΓΙΥ ἰΐ ννᾶ5 ἰαυνία] ΟὨ]ΥῪ ἴογ (ῃ6 ῥγίθβίβ ἴο βίδα). ὙὉμε ἰπίεγργε- 

ἰδίου βϑῆονβ ἰμαὶ Πα ἀἰὰ ηοΐ τε4}}Υ βίδηἀ Ῥείογε (με αἰίασγ, θα ὑροη 
80Π16 5οζί οὗ ἃ ὑγάζεη ἱτῃργον ϑεὰ ρυ]ρῖϊ μοὶ πηοπίοηδα εἰϑενῃογε. 
Ιῃ νν. “1. ἃ ποὺν δηα Ὀγ ΔΓ πιοῦὲ Ὀεδυ τ] οοπο!υβίοη ἰ5 φίνεη ἴο {86 

Ῥγάγογ, ἰδ κίηρ (με ρίας οἵ τ Κ. 8. (ν." δηὰ ρογίίοῃβ οἵ νν. ""- "5 

816 α'5ο οπχί([64). 

1-8. Ιηἰγοάποιοη.---1., Υαὐιυοῖ; μα δε ῥγορηϊδοα ἰο ἀιυεὶ! ἐπ ἐΐοξ 
ἀαγάηπεϑς (οἱομα)} εἰ Ποῦ ἃ γείεγεπος ἴο (ῃ6 οἱουὰ μος μὰ Α]]εὰ 
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τε ΤΎεπιρΙε ἱπαϊςαίίηρ [πὶ Ὑδηννοἢ πδὰ ἰδ Κεη Ὁρ ἷ5 ἀδοάε ἴῃ (86 

πον Ὀ0} Τάπρὶε (Βε.); ογ ἴο ΡῈ υπμάἀεγβίοοά (Πγουζὰ [Π6 πγϊβϑίην 
Ἰἴπο (υ. 1.) Τῆς σμπ καί Υαἰμιυεῖ, δεἰ ἐπ ἐδ βεανεμδ. ὙὍΤὨς ραϑϑᾶρα 
τδῃ πλεδη5 (πἰ ὙΔην ἢ, ἰηϑίεδα οὗ οοπδηίΐηρ Ὠἰπιβε} ἰο [Π6 τϑα] 8 
οὔ ̓ ἰχζιῖ, ογ 'ῃ σοηίγαϑβί ἴο (Β6 γα] τηβ οἵ ᾿ρῃί, νϊ ἢ ἀγα βυδογάϊπαῖα 

ἰο δῖπι, ἀννε} 15 ἴθ [86 (ΠΟ Κ ἀδγκπθθθ οὐ οἱου, ἀπά ἤδῆςα ϑδγ8 
ϑοϊοσιοη, 1 μάνα 0} πἰπὶ ἃ Τ Πρ]6 τνοβα ἀδγκ ἱππεῖ ΒΕ σῖΠ6 ΠΊΔΥ 
ΒΕ ϑεσνε 88 μἷβ ἀνε! ἰηρ- ΡΙδςο.---ῶ. Βι4]. ΤῊΪΐβΒ ἀπ Π6515 γῖϑεβ 

ἔτοπι [Π6 ΟΠ γοηϊο ογ᾿5 ἐἤδησο οὗ [δε ἰοχί (νυ. 1.).. ὙὮε σἤδηρε ἰ5 υη- 
ἰογίυμαίθ. [{ οἰ ρ ἢ δϑίϑεβ ϑοϊοπηοη 5 Ὀυϊ]άϊηρ οἵ [με Τερ]ς6 ἰη- 

βίεδα οἵ ἴῃ ἔδει (παἰ (ῃ6 Τειρ]6 μὰ θδεη Ὀ0}}} ἀρτεεδῦ]γ ἴο ἰῃ 6 
πδίυτε οἱ Οοά, ψνΒΐοἢ 566 π18 ἴο Ὀὲ ἴπ6 πηρδηίΐηρ οὗ τ Κ. 8", ψὩΙΟἢ 

τοδὰβ 1 μανε σμγεὶγ μὴ! ἐδιδε α ἰοέν νιαηϑίοη..--- 4 πα] νιν ἰπ 
τ: Κ. (υ. ἐ.).--8. 4ππῶ ἐμὲ κίπρ ἑιγηφά μὲς ζαοε αδοι]. ὙΤὨΣ ττίϊοσ 
τπουρῃὶ οἱ [Π6 ῥγενίοιιβ ννογάβ υἱΐδσεά Ὀγ ϑοϊοπιοῃ, νυ ἢ ἢἷβ ἴδοα 

ἰοναγὰ (μ6 Τοαρ]ς ἀπ ἢἰβ Ὀδοῖς ἴο [ἢ 4556 πΊ] 6 ρεορὶα, ΠΟΠὶ 
δε ποὺν ὈΪεβϑθὰ δηὰ δα ἀγεβϑθεά. [Ιπ 1 Κὶ. [μεϑὲ νψογάβ πηασῖ ἰῃ6 θῪὲ- 

εἰπηΐηρς οἱ [με Βευϊογοημοηῖς ϑβθοϊίοη, ἐπιδσασοίης [μ6 Βρθθο ἢ δπὰ 

ῬΓΔΥΘΓ οὗ ϑοϊοπιοῃ. 

1. Ὑμεβε νυν. "(- Δρρεᾶγ ἴῃ ὦ οἱ : Κ. δἔϊες 8:48 τ τἢς ἰο] νης 
δαἀαϊειίοπδὶ νογὰβ ὈΝΌΦ9 1.5) ΨΌΦ, ψϑῖο ἐυγηΐϑῃ ἴδε δἀάϊϊοπδὶ Ἰΐπα 

- (Ὁ. 5.) ΒΟ ἢ ἰΒ ἱποογρογαῖθαά ἰηΐο (με ἰεχί οὗ ᾿ Κ. 85 ογὶρίπαὶ Ὁγ Ὗε., ΚΙ., 

Βη., Βυν., 5Κ., εἰ αἱ, Ὀυὶ ΑΙ ἰ5 δἀπετγεὰ ἴο 88 ἴπε οτἰχίπδὶ Ὀγ 8ι. 5807. 

εχοερὶ “ὍΝ ἰπβίεβα οὗ "ον. ΑΕ νὰβ ἴῃς ἱεχὶ οὗ (ες (βγοηίοϊες.- --ἃῶ. 
ὩΜ] χα ΚΕ, 815 Π)2.---Ί}}}] τ Κι. 790. 

4-11. ϑοϊολοπ᾽β δάγθββ ἴο {Π6 Ρ60}18.---Α 5βἰδίεπιεηί οἵ (μ6 
τεᾶϑοῃβ ΜὨϊοἢ ἰεὰ ἴο ἴῃ6 Ὀυϊάϊπρν οὗ (πε Τεῖρὶε, θᾶβθαὰ ᾿ἰδγρεὶν 
Ὁροῦ 2 8. 7)"5.--4. 4ὰ μαίέ τῆλε μὲς παπάς μι θ]|οἀ 41. ὙΔΆνΘἢ 
δὰ ρῥτγοπιὶϑεά τπ6 δυϊάϊηρ οὗ (με Τειρ]Ὲ πὰ μδὰ ᾿Βγουρῇ 8ο]ο- 
ταοῃ {018116ἀ {μϊ5 ῥχογηΐϑβε.--ϑα γέη 5]. ὙὍὙῆδ ῥγογηΐϑε ἰ5 ποὺν ἰηΐσο- 

ἀυςεά.---ὅ. (ΓΙ ἔογ [με ἄτβί ρατί 2 5. 71 (Ἡ. 17. Τὸ ἴυχῃ, μον- 
ἜνΟΓ, ἰ5 ἀϊδεγεηῖ μοσα. ὙΠεγα (Π6 ἱπουρῃΐ ἰ5 (μαι Ὑδην ἢ Βδὰ 

ΟὨΪγ ἀνεῖξ ἰπ ἰεπίβ δπὰ ἀϊά ποῖ, ἱμεγείογε, σᾶγα ἴοσ ἃ “ἤουϑβϑα οὗ 

Ἄοεάδγ ᾿"; Βεῖε, (δαὶ ἈΠ Ποσίο πὸ ρίδοα δά Ὀδεὴ σἤόβθη Ποῦ γεῖ 
ῬΕΓΒΟῺ ἴο ΟΑΙΤῪ οὐἱ ἢἷ5 ἀεδβίζῃ.---Τ πα νῦν πάρι νῆρ! δὲ ἐδεγε]. 
Ἅμεσε Ὑδἤνεἢ ἀννεῖὶ ἴπογα νγ85 ἷἶβ πᾶτηα, ἃ ἴεστῃ Ἔχργεββίνε οἵ (6 

αἰϊνίπε παίυγε Ἀπὰ αἰπηοβὶ ἰξ ποί αυϊΐε δαυϊναϊεηΐ ἰο ρεγϑβοη, οἵ. Ὠΐ. 
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125. 145 χ65. 4.1.1. 263,-.6, Ὁπάες Ὠανιὰ Ὀοίἢ [86 ρἰδος δπά (6 
ἀγμηαϑὶν Ψαγε οΒοβθη.---Ἴ. Πανὰ σμεγβῃθα (μὲ ἀεβίρῃ οἱ Ὀυϊ]άϊην 
186 Τειηρ]ε, μαὶ ᾿ξ νψγᾶ5 ονοσγυ]θὰ (2 8. 7'5- τ ΓΒ. 17}5..--9. Οὐ. 2 
5.γ5»1 Ὁ. 17}.--11. γγμεγεῖη ἐς ἐδισ σουεπα»] ἐ.6., [μ6 140]65 οὗ 
[με Ἄσονεηδηίΐ (ς. 5"). 

4. ν͵2}1 Κ. 815 γρδν.--τδ. Ὁ}»}] τ Κ. 1819 - ὈΝΎΦ᾽ γν.--ΟΥΣΌ γΝ0] 

1 Κ᾿ Ὀυ σου, οὐ. 5:9. ν ὑΠ2 Νῦ}] ψαπιίηρ ἰπ τ Κ.--Θ. ὉΨ.... ὙΝ] 
ψδηϊηρ ἱπ τ Κ. δπὰ 8 οἱ (Ἀ., θαϊ ρίνεη ἴῃ ΦΒ οἵ Κ., » ϊςὰ ἰ5 2ο]- 
Ἰονεὰ Ὀγ Καυ., ΚΙ., Βπ., θυϊ ποὶ Όγ 51. 5807..---ϑ. .] τ Κ. 81» ὉΝ "3. 

-πτῖι. γνη πΝ] τ Κ. 85 γυνὴ ὈΡΌ.--π δι 22 Ὁ»}] τ Ἐ.. ΟΎΥΣ ὉΤΩΝ ὉΡ 
Ὁ ΣΌ ΥγἽΝῸ ὉΠ. 

12. 42. ϑοϊοπιοη ΒΒ ὑγάγοσ οἵ ἀθάϊοδίίοῃ. 
12-18. Το ροβίοη οἵ ϑοϊοσιοι.---12, Βείογε ἐμ αἰίαγ] ἴῃς 

τοδὶ Δ|1Γ νἰο ἢ ννᾶ5 ἰπ ἴῃς σουτί (ο΄. 4)).---͵ἈΝὦ μο εἰγείολιεά γον 

"ἐς μαπας] τἴῃ6 υηΐνοτθαὶ δἰιὰὰς οἵ ργάγεγ (Εχ. 9.5).-.-18. 
ΤὨΪ5 νοῦβα 15 ἔγοπι ἴῃ 6 Οῃγοηΐοϊοσ. ὍΤὴδ πδιταῖϊνε οὗ τ Κ. ἀοδϑ ποῖ 

πιοπίϊοῃ ΔῺΥ βίγιοίαγα ἀροὴ ΜΜὨΐοἢ ϑοϊοπιοη Κηθὶῖ, Πογ γαῖ ἢΪ5 
Κηθεοϊΐηρ ροβίυσε. ΤΈΣ ποίίοῃ οὗ (με βἰγιοίυσα τὺ ἤᾶνα ἃγίϑθῃ 

ἔγοτῃ (Π6 ἀδϑῖγε ἴο γοῖηονε ϑοϊοπιοη ἔγοπι θεΐογε ἴΠ6 δἰίδσ ἃ5 ἃ ρΪδεβ 
βδογαὰ ἔοσ (με ρῥγίεδίβ (Ὗνε. Ῥγοὶ. Ρ. 1:86, Βη.). ΤΙ 5 νίενν 18 τὸ - 

)εεἰεά Ὀγ Οε. 
14 117. ῬΙΑΥΟΙ ἔογ Καοορίῃρ (86 Ὀχγοχιΐβ ἴο Ῥανϊά.---ΑἼ- 

Κηον]εάροα 48 τοϊδίϊνεὶγ ἔν 616 ἴῃ ϑοϊοσμοῃ δηὰ ἴῃῈ Τεπιρὶς 
(ν."), θὰξ ἃ ἰαγροσ ἔυ] 8] πηοπὶ ἰβ ἀεβίγεὰ (ν."").---14, ΤῊς ἱποουη- 
ΡᾶγΑΌΙοπ685 οὗ Ὑδμνν ἢ 85 ἃ σονεπαπὶ (οὰ ἰ5 ἀδβογ θεά, ο΄. Ὠι. 35 

7". --ο σα! τυαϊᾷ ϑεΐογε ἐ᾿ι66 εὐἷδῇ αἱ! ἐμιοὶν ἤφαγ!]. ΜΝΜΊΏ ϑαςὴ (ἢ οον- 

δηδηὶ ἰ5 ἱκορί.---16. Ας ἡ ἐς ἐς 44γ}]. ϑοϊοπιοῃ, αν! 5 ργογαηϊβθα 
50ῃ, 5 Γοϊρηιίηρς δηὰ ἴπῸ ΤΟπΊρΡΙς, ἴπ6 Ργομ ϊβαεὰ ἤουϑε, μδα Ὀθεῃ 

θυ (2 8. 7.5“ τ ΟἈ. 17»..).--16. Τῆογε 9}α]} ποῖ δὲ μὲ οἵ, εἰς.1. 
(7. γ.1 Κι. 2ι76..33".. ὙὯΘ σοπαϊ οὶ σμαγδοίεγ οἵ (815 Ῥγομηῖϑε 

15 ψοσγίῃγ οἵ ποῖϊςο. 
18-21. ῬΙΑΥ͂ΟΙ ἴοσ ΔΏΒΟΣΒ δἱ {π|8 Ποι186.---Ἐχργεβϑίηρ ἰῃ 

ΒΘΏΕΓΑΙ ἰογπὶβ [6 θυγάσηῃ οἵ 8}} [ἢ ἔο]]οννίης σανεη βρεοίῆς ρει 5 

Ψ ΙΓἢ ἀγα [πα Ὑδῆνθ ἢ ν1}} πρᾶν (1) [με οδίἢ οὗ ογάβδὶ (νν. "...), (2) 

ΡΓΔΥΟΙ ὑπάογ ἀοἔοαϊ (νν. "), (3) ῥγᾶγοσ ἔογ γαίῃ (νν."..), (4) Ργαγθγ 

ὑπάεγ νδγίοιιϑ δ δηλ {165 (νν. 39:3), (5) [86 Ὀγᾶγογ οὗ ἴῃ βίγδηρογ 

(νυν. 5.0), (6) ἴδε ργᾶγεγ οὗ [με ἀγγὴγν (νν. "5, (7) ὈΓάγαγ ἰῃ σᾶρ- 
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εἰν ιν (νν. "5.2).--:ξ. ἠδ πι6} δῇ δα άἀϊίοη οἵ (Ὡς ΟὨγοηίοϊεγ; 
ἃ Ροβϑίθ]ε βοίϊδηΐηρ οἵ ἴπ6 Ἵσγιάθσ Ἴσοποερίίοη οἱ πιεγε ἀνε! ϊησ 
ου δδσίῃ ἢ (6 Ἰπουρῃὶ οὗ βρί ζυδὶ σοταητηπηίοη.---20. ὙΔηΜ ἘΣ 

δ σοποεῖϊνοεα 8ἃ5 Ῥείη ἄννᾶὺ ἔγοτῃ ἴῃς Τερὶς ἴο ψΐο μα ἰ5 

δϑκεά ἰο Ἰοοῖκ ἀδν δηὰ ηἰψῃΐ, ἀῃὰ γεῖ 15 πᾶπιὲ ἀννε}}5 ἰῃ (86 Τεπι- 
ΡΪ6. Ηε ἰ5 θοΐδ ῥγεβεηΐ δῃὰ δρϑεηί.---21. ὕγῦλεη ἐθποι ᾿δαγέσέ, γον- 
εἶνε]. ἜΝΘ ΔΏΞΨΨΕΓ ἴο ὈΓΑΥΘΓ ἰπο] 468 ἴΠ6 [ογρίνεηεϑϑ οἵ 5'η (5Κ.). 

22 ἔ. ΤΏο οδίδ οὗ ογάθ4!].--- Πεπ οἠς ἰ5 σμαγροα νυ οί πα 
δηὰ πηδάς ἰο δξῆττη ᾿ἷ8 ἱπηοσεηςα γ ἰακίηγ δὴ οδίἢ οἵ Ἵσιιγβα, ΟΣ 
Βανίηρ οἣς ἱηνοκεά ὕροὴ αἰπὶ Ὀγ (Βδ ῥγίεβί, Ὑδῆνε ἢ ἰ5 διὰ ἴὸ 

ἀεςοϊάε, Ὀγ {018} }ΠἸσ τ[μ6 συγϑα [ἢ Πα 8 συν, οἵ Ἰεανίηρ Ὠἰπὶ υπ- 
Βαστηβὰ ἰξ ἱπποςθηΐ (ς΄. Εχ. 22᾽.- Νὰ. 51».5). 

24 {. Ῥτγάαγοσ ἰῃ ἀοἔοδί.---Γ [ῃ6 ΡΕΟρΙΕ ἃγὸ ἀεἔεδίθα ἴῃ νᾶγ Υ8ῃ- 
6} 5 ἀϑκαὰ ἴῃ νἱεν οἵ (πεῖς βυ ρρ]ςδίίοη ἴἰο [ογρῖνε ἴΠ6πὶ δηα εβίδὺ- 

115} [Βεπὶ ἴῃ τΠεὶγ ἰδηᾶ. ὍΏς ρῆγαϑβε αμὰ ὀγίηρ ἰἤδηι αραΐπ πο {διε 

ἰαμά ἈΔ5 Ὀδδη [μουρῃϊ ἱποοηϑίβίεηϊ ἢ ᾿γΑΥοΓ ἐπ ἐμὶς πόμδε, δὰ 
Βεησα ἴμ ἰεχί Ὀγ 5! ἰρῃϊ διηθηἀδίίοη μ88 Ὀθεὴ τηϑάς ἴο τεδὰ αμπά 
εαπμ5ε ἐδονι ἰο γερισὶπ ἐπ ἐς ἰαπά (Κ]ο., Βη.). Βαϊ (5 ἰ5 ποί πθο- 

εββᾶσγ. ϑυςῇ ἃ 5] 198 ἱποοῃβίβίθηου ἀο 68 ποί δϑξεςϊ [με οἰεᾶσ πηδδη- 

ἷῃς οἵ 86 ρειΠοη.---Αηὦ ἐὺ ἐν ῥεοῤία ]ϑογαεὶ δὲ ρθη ἀοιυπ 

δείογε ἐμ6 ἐϑπερεν, δόσαμδε ἐλμεγ μκανὲ εἱπηεά αἀραΐηδι [466]. ΤὨαὶ ἀε- 
ἴεαὶ ἱπ Ὀδ(116 ννὰ8 δνϊάθηςς οὗ Ὑδῆνθ 5 αἀἰβρίβαβυγε οδυβθὰ ὈῪ 
Ῥγενίοιιϑ βίῃ δραίηϑί ᾿ΐπη 18 ἐγεαυθηιν ἰαυφσῆὶ ἴῃ ἴῃς ΟἿ᾽. (σ΄. 705. 
1.8. α ΟΒ. 215). Βερίπηίηρ ψ ἢ ἴῃς Ὀεϊεῖ (μαὶ σσοά οδυδοά (δ 
τἰφμίθουβ ἴο Ὀγόβρεῦ δηὰ Ὀγουσαὶ τϊβίογίαμε ὑροὴ ἴμῈ νἱοκοὰ 
(τ΄. Ἐχ. 2354. Τν. 26, Ὠι. 28), ἴμε δποίεμί Ηβθθγαν 4150 ἱηνεσίθα 
[ἢ ἀοοείτίηε, Ὀεϊϊενίης (πᾶΐ ργοβρεγυ Ὀσγονεά ργενίουϑβ γρῃίθοιβ- 
π655 δηἀ δάνεγϑι γ δηϊεσεάρηϊ βκ᾽ιη. ΤὮυ5 ἃ παίυγαὶ οδἰδϑίγορῃε ῃοὶ 
ΟὨΪγ τευ θά ἴῃ [με ἀεδίγαςοη οἵ ἃ τηδη 8 ργορεγίυ, δυΐ τυϊπεά ἢϊ5 
τερυϊδίίοη 85 ΜῈ]]. 

261. Ῥγαγοσ η ἀσουρδί.---Οὐ Ἀι. ττνὉ.:᾽ 285, Ὁτουρῃί νγᾶ5 ἰπ- 
(εγργείεά 85 ἃ ἀϊνίπε ρυπίβῃτηβηΐ ἴογ 5ἰη, νυ. 5. νν. "1, σέ. Κα. 17..- 

Ἡνμέοι ἔδοι, μαξὶ ρίνεμ ἰο ἐμ) ῥεορία [ογ απ ἱμπεγηαηοε). Οἵ. ν." 
εὐἰμοῖ; ἐμοῖς ρανεϑί ἰο μόνηι αμπὰ ἰο ἐμὶν ζαίμογς, ἀπιὰ ν. " τυμίον 

ἐποι ραυεδέ τη0 ΟΡ 7αἰεγε. ὍΣ Ἰαπὰ ννὰβ σοηδϑίἀεγεα ἃ βαογεὰ 
ει ἴο Αργαμδᾶτὰ, ἀπ ἃ ΒοΙν ἱπμογίίδηος οἱ 5 βϑεὰ δἴίζεγ Ὠΐπι, 
σ΄. σ(. 12" εἰ αἱ. 
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28.31. Ῥγάγοσ ἰῃ νασίουβ οδἱ δηλ 168.--- ΤῊ 5 ΟΟνΕΓΒ ΘΝΕΓΥ οα 56 
οὗ πιϊδίογτίμῃς (ς(. ν."").--28. Οαἰενῥη αν} “᾿οηδυπηον᾽ (ΕΝ5.), 

ΡΓΟΡε τ ἃ Κἰπὰ οἵ ἰοουβί (ς΄. 70. 15).-- 1» ἐ[:6 ἰαπά οὕ ἐμεὶγ ρα!65] ἐ.6., 
εἰάεβ. ΤὮε μαίεβ ψεσε σοηϑβίἀεγοὰ βδοσγεά, πο Ῥεγ Δ Ρ5 δοσουηῖβ 
ἴογ ἴῃ ι156 οἱ “χαῖε5᾽ [ογ "οἰ |65 (σ΄. Ἀι. 12: οἱ αἱ. νυ. ἘΒὲ. 11. «οἱ. 

1645).---29. Π7λο ᾽να]! ξηοιυ δυεγγ ηηαη ᾿ὲς οἱο ῥίαρμε απὰ Πὲς οιυπ 
δογγοιυ ] ἴ.6., Ἰεῖ ὙΔΆ Με Ὠοϑυκθη ἀηΐἴο Ἔν ΈΤΎῪ ΞΌΡρ ἰδηΐ ν᾿ ὯΟ 885 γϑο- 
ογφη θεὰ (Πμαὶ ἷ8 πηϊϑίογίαπεϑ ἃγὲ ἃ 7:51 ἀἰνίπε ρυῃίϑῃτηοηί.---80, 
Αορογάϊηρ ἰο αἰ μὲς τυαγ5] ἀοε5 ποῖ τηδδη (αὶ αοὰ 5δμοιὰ γϑοοιι- 
Ῥδηβ6 Ὠϊπὶ δοοογαϊΐης ἴο 8 δοίβ, ἔοσ 6 μδ5 7 βυβεγεὰ ρυη!5ἢ- 
ταδηΐ ου {Πεῖγ δοσοιηῖ; γαίῃογ, πᾶν Ὑδην ἢ Γεηογ δοσογαάϊηρ 85 
Βα Ῥεγοεῖνεβ ἴΠ6 βἰποθγίίυ οἱ [86 βίπηδγ᾽β γερεπίδῃςε.--- Ὸγ ἐδοι, 

ευεη ἐδμιοι ομῖγ, ξποιυεοί ἐλι6 δαγίς οἵ {6 οἰ άγεη οὐ πι68]. ὙΔΊ ἢ 5 
ΓΕΟΟΙΊΡΘΏ56 ἰ5 7υ5ῖ ἀνε ἵΐ ἰϊ τῇδ ποῖ ἀρρεᾶγ 80, ἴοσ ἢθ ΟἿΪῪ 5 80 ]6 
ἴο Ρεγοεῖνα τηδη 5 (γε οοηπαϊίίοῃ. 

82 ἔ. Ῥγάγοσ οὗ {86 ἔοσγοί σῃοσ.--- ΝΟ σοπαϊ ἴοη 5 ρἰδοθὰ ὑροῃ 
16 ἰογείφῃεσ. Τῆυβ [ῃς (εδορίηρσ Πέτα ἰ5 Ὀσγοδάθγ [μη (δαί οὗ 
ἴῃς ῥγογηΐβε οἵ 15. ςό9 "., ψῃϊοἢ τεαυίγεβ οὗ (με [ογείζπογ (με Κοορ- 

ἰῃρ οἵ ἴῃε ϑαρθαῖϊῃ ἄδν 85 ἃ Ἵσοπάϊτοη οὗ δεὶπς ἤεαγὰ ὃγ Ὑ δῆς 

ψοἢ.--3Ξ8. Τὸν ἐν παηιὸ ἐς οαἰϊδά μρῤοη ἐμ πομ56]. ΤῊΘ πᾶπιὸ 
οὗ Ὑδηνε 85 ργοηουσησθα ὑροῦ (Π6 Βοιδ6, ἐ.6., (π6 Βουθ6 νγἃ9 

οδοὰ γ 8 πᾶς δηὰ ἢθ Ὀεοᾶπλθ ἰΐ8 οσῃεσ. ΤὨΪΐβ ἱηνοϊνοά 
ΓΕΒΡΟΏ 5: Ὀ1ΠΠ ΠΥ ἴογ [8 ψψε]έαγε οἡ (Π6 ραγὶ οὗ Ὑδῆνεῃ (υ΄. ΕΒ ί. 111. 
(ΟἹ. 3266). 

84 ἴ. ῬΓΑΥΟΙ ἰῃ ψγΓ.--- ΤῊ 5 ρει ἰοη ἰ8 ρᾶγα}]6] ἰο νν. " “-, θυΐ 
ἴδετε [6 Ργᾶγυεγ 5 ἴογ δἱὰ δραὶπϑὶ Δῃ δῆθτων ΜὨΪΟὮ ἢᾶ5 Ὀδεη νῖς- 

ἰοσγΐοιιϑ θεσδιιϑε οἱ 15γ86}᾽ 8 βίῃ, να} Ὲ ἤθγε (6 ττίεγ 5 (ὨἰπΚίηρ οὗ 
ἃ ῬΡειτἰοη ἔογ δἰὰ νμθη Ὑδνεἢ 5841} ϑεη ἃ [5γϑϑὶ ἔουίἢ ἰῃ ἃ τὶ ρῃϊ- 
δοὺ5 ψὰγ. ὙΠ (μ6 [ο]]ονίης ρει ἄοη ἰΐ ἰβ υϑυδ!γ τεραγάεα 
85 δὴ ΟΧὶς δααϊοη ἴῃ τ Κι (ἐ.6., Ὁ) (80 Κϑι., 8ι. 5801. 

510. 
836-39. ῬγΑγοσ ἰπ οαρεν!γ.--( Ὁι. 301" 1,ν. λό". ὙῊΪ5 

Ῥειοπ ἴῃ τ Κ. 8 ̓ 5 σοῃβί ἀγα ὶυ Ιοηζογ (νν." "β-8), ΤὨς (ῃτοη- 
ἰοϊον βυθδβιϊτυϊοα ἃ πιοτὲ Ὀεδυ αι] ἐπάϊΐηρ ἴο ἴ86 Ῥγάγογ ἴῃ νν. " "-. 

40-42. Το οοποϊυβίου οὗ [86 Ῥσαγοσ.---ντίτεη Ὁγ ἴμς ΟὨτου- 
ἰεϊοσ. ΤῊ Ϊβ αἀἰθῖοτβ ν οἷν ἴγογα ἴῃ6 σοηο]υβίοη σίνεη ἰῃ τ Κὶ. 85:2, 

ΜΠοεγα ἰῃ6 ῥἷεα ἴογ ἃ πεαγίηρ οἱ ργδυεσ, αἴϊζογ 1. 99."", 15 θαϑθὰ 
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ΡΟ Ὑδῆννε ἢ 5 ροβϑεββδίοῃ οἵ 1[5γᾶεὶ (ῃγουρῃ {πεῖν τεἀδσηρίίοη ἔγομι 
Εκυρί. Ηδετχγε, οἡ ἴμε οἵἴμεσ μαπά, στ σιϑίοσηδγυ ροϑβί- Ἔχ ]ς ἔοστ5 

οὗ ἱηνοσδίίοῃ, (ῃ6 Ρἷεᾶ τίπρϑ ἢ στεδίογ Ἔχυ]δίίοη ἴῃ ἰμς ἰμουρῃὶ 
οὗ ἴἰῆε Τεπιρὶε θεΐηρς (με τεϑιηρ- ἰδος οἵ Ὑδηνει, ἴμ6 δροάς οἵ 

8ιἰ5 τὶς δηὰ οἵ ἢΐβ5 ῥγίβϑδίβ, ἀῃα ἰῇ τετηθιηθγδηςα οὗ πε φοοὰ ἀεδεὰβ 
οἱ θανϊά οΥ (Ὀεί(εγ) ἴῃς ἀϊνίηε σονεπαηῖ νι ἢ Ὠΐπι.---40. 17εἰ ἐμῆης 

ἐγες δε οῥεμεα]. (Γ. ν."» 7.51 Κὶ 8... 5. ΝΕ, τὸ Πη. 9..-α πὰ μὲπὸ 

ἐαγς αἰεμνε]. (ΟἿ. γ5 Νε. χσδ 1 Ῥ5, 1305.---Τῆς ῥγαγεγ οἵ διὲς 
}|]1α.6} 1.6., ἴῃς ῥγαάγογ αἰγεςίεα ἰονναγα [815 ρίδςθ, ζ΄. ν."" (Βε.), 

ταῖμον [Πδη ἴῃ τ8ἷ5 ρίαςς (Κα., ἘΝ.).--41. Ῥαγα] οὶ ἢ Ῥ5. 1325, 
ἔγτοηὶ ψῃῖ ἢ ἰἃ τνᾶ8 Ῥγο Δ ΌΪΥ (Δ Κθη.---αγίδε γαΐπυεβ}] ἴῃ6 Βγϑὶ 

ψοσὰ 5. οὗ [πε δποίεηϊ βοηξ οὗ ἴῃς δὐκ, Νὰ. τοὶ. ον ἐν γοσέηρ, 
εἰς.]1. ὙδΆΜ ἢ δηὰ ἢἰβ ἂτκ μαᾶ δἰ μεγίο μδὰ ἢὸ ρεγιπδηδηὶ 

ἀνε! ηρ-Ρίασα ἴῃ [5γδε].--- Βα οἱοίμεά τυἷ ξαϊναϊοη). Αἰ θυΐα5 
ἃτε τεργεβεηϊθα ἰη ἴῃς ΟἿ᾽. ἃ5 Ἃοἱοϊῃΐηρ ρυΐ ου (ς΄. 10. 29" 5. 

93. 1ο4' [5. 115). ϑαίναϊἑον; ἴα εαυϊναϊεηΐ ἴο τἱρῃιθοιβη655.---ἀηΝὦ 

ἰοί ἐν} ῥίομα οπός (ἴῇοβε ἀδνοίεα ἰο ἴπ6 βεγνίςα οἵ Ὑδῆνε ἢ) γχέ- 
7οἷοε ἐπ ῥγος ῥογιγ.--42, Τωρη ποὶ ατυαν {6 {τε οἵ {πε ἀποὶμεα}] 
ἦ.ε., ἮδαΓ θ᾽ Ὀγᾶγεγ. ὙῊδῈ δηοϊηϊοά, (πε, 8 ϑοϊοπίοη. Τῆς 
ΜΟΓΩΒ ἅτε ἴγοπὶ Ῥ5. 13219.-- ουΐπρ κἰμάμεσδες οἵ αυϊα] εἰ ποῦ 

βϑῆονῃ ἴο Πανὶ, Ἔβρϑοῖα!]ν (6 Ῥγοιηἶϑεβ πηδάδ ἴο Πίπι (ο΄. [5. 

552) (Ἑο ΕΝ. Βε., Καυ., Ζοε., Οε., ΚΙ.), οὔ, [6585 ζοοά, αἴϊεγ 325, 

ἴῃς οοά ἀεεάϑ οἵ θανίὰ (ΕΝπι., Κα.). 

12. ἼὯΡ"] τ ΚΕ. 85 Ὁ ποῦν.---ν02] Σ Κ. Ἔ οοση, πῖῖὰ τ ἢ τμΐ5 
Βη8] οἴδιιες οὗ ν. 15 15 τερεδίβα δἱ 186 επὰ οἵ ν. 13.----18, Ὀμκυφυ. ον ΠΦΡ 1 
νΜαητὶπρ ἴῃ τ Κ.--}}2] εἰβεύῃεγε ἃ ροῖ ογ Ὀδϑίῃ, μδῆςς ἴπ6 ρ]δ γι πΊδῪ 
δᾶνε Ὀδθὴ γσουηά-Πἰκς ἴῃ σἰγυσίυτε (ΒΏΒ.), Ὀυϊ ἰϊ ἰ5 Ὀεϊῖοτ ἴο γεδα 1.» ἔτοπι 

Ὧ ((ογπιδείοη [ἴκὸ ποῦ ἔγοτα ποῦ, εἴς.) (. Απι. 59 Ὁ) ρα ζογηι, ζ΄. ὦ βάσις 
(Ε!.ο., Οε.).-ττν 0. τερεδιβα ἔγοπι επὰ οἵ ν. 13.--14. ΥΝ2) ὈΌΦ2] 1 Καὶ. 

853 ΓΙῸ γκη ὉΡ. ὉΡῸΘ Ὁ.0Φ2.---16. ")2] (4 ἱπίεγρτγείδιίοη οὗ τ Κ. 85 

τρῦ.---17, ΠΥ] ναπιίηρ ἱπ τ Κι, θαϊ ρίνεη ἰπ βοπλε Μ58. δηὰ ἰη ὦ, Ό, Ἡ, οἵ 
1 Κι, Βεδῆςα, 88 υβᾶζε ἰῃ [15 Πα ρῖογ 5ΠΟΥ5, ἰ5 ἴο Ὀς γεςεϊνεὰ ἰηἴο {πε τεχὶ οὗ 

ι Κ. (ΚΙ. 82., 8ι. 580Τ..).---Ἰον] 4 μ55.,1 Κα. 85 Ὁ κ). τον Ὁ] σ 
Κ. ἢν π.-18. ΟἽΝΠ ΓΜ] ναπείπρ ἴῃ τ Κ. 8:7, (Πουρῇ κίνεη ἰη ὦ οἵ Κ., 
δπα [805 δοςερίεα ὈΥ ΚΙο., Βη., Βυτ., Ὀαϊ ποῖ Ὀγ 5ι. 580Τ7.---19. Αἱ 
1ῃς ἐπά οὗ ἰῃς νεῖβα δέϊετ Ἴρου τ Κ. 819 Ἐ ΌΥΠ ρίνεῃ αἷ5οὸ ἰῃ ὦ.--20. 
τον Ὀ05] τ Κι. 859 ον πονο, ὦ, ΘΟ, ἴῃ τ Κ᾿ δρτος πίῃ ΟΒ.--ον Ἴὸν οὐσὉ] 
1 Κ. 859 ο΄ 'ὋΨ π5ῆν.--Α1. ΠΟ] τ Κ. 859 Γ)ΠΏ.--- ΟΠ 10 ἼΓΠ:Ψ ὉΡΌ.] 

ἃ ἀϊγεοὶ σὔδηρε ὉγῪ ἴῃς ΟὨτγοηίοϊεγ ἔτοτι οι ὃν ἼΠ2Ψ ὈΡῸ ὃν οὗ σ Κ. 
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820, τηδϊκίηρ 8ῃ εδϑῖεσ οοῃβίσυςιίοη (ΟΝ ἀεποίίπρ ἐν οἵ αὐ 'β ποῖ οοπιποῃ). 
-2. ὉκΝ] τ Κ. 82: ἼΦΝ ΠΝ, 8 οἤδηρε ΌΥ ἴδε (γοηίοϊεσ ἔοσ δῃ εαϑίεσ οο- 
βιγυςτίοι.---ῦν Ν21] ὦ Βεῖε δπὰ ἴῃ Κ. μ88 ΠΥΜῚ Ν2) σπά ἦε οοπιες απὰ 
διυεαγα, ΜΟΙ ἰ5. ῥγείειτεα Ὁγ Κδιυ., Κὶ., Βη., δῃηὰ Βυγ. οὐ Κ., Ρυΐ 

58ΟΤ. δηὰ ΚΙ. οὐ Κ. πᾶνε πῦν ΝὩῈδίϊεν Νε. τοῦϑ.---28, ὈὉΦΤΠ 10] 1 Κ. 
8:3 ὈΌΦΣ 5: ΠΡῚΥ ἃςς. οὗ ρίαςθ. Ὅς ΟἈγοηΐοϊεγ μ85 βἰ πα] Υν ἰμβετιϑα 

ἸὉ Ὀεΐοτε ὈοΦη ἴῃ νν. 5. 50,--ρφοῦ 290] τεδὰ δἱϊετ σ Κ. 853 διὰ ὦ 
σα γυσατ ἀετηδπάδα Ὀγ ἔμε ῥδγδ]]ο! στ οὐ τς ἐο]ονίπρ εἰαυθε (ΚΙ., 
Βη.).---ά. Π2)) ὉΝῚ] τ Κ. 8» ἢ222.----}}] 1 Κ. δν.- νὴ] τ Κ. τ γὐκ 
Δ Ββουρῃ ναι ἴῃ ὦ, ν πο 15 Το] ονεὰ Ὁγ 58ΟΤ'᾽., αὶ 5βἴπες ἰΒς 
ΡὮγᾶβϑε ἰο ἐμγπ τρηο Υαλιυεῖ ἰβ νετν ἰγεαυεηΐ Βυτγ. ργείετβ ἴο γεϊδίπ ἴξ. 

ὙὨε ῥρτοπουῃ 'β ςεγίδίην υπάετγβιοοά.---Ἴ. 00] τ᾿ Κ. γὺν.--ῶδ. 10] σ΄. 

ν. 5.--.1γ07}}] νης ἴῃ τ Κ. 85..-26. ΘΌΡΡΙΥ, δέϊεσ τ Κ. 85, θεΐογε 
ὈΓΙΝΌΠΟ.---)}»Γ] ἴο Ὀ6 νοοδ) θεά Ὁ2}. δϊεν ὦ ἱπ τ Κ. 85 ᾧ (Ος., Καυ., 

Βη., ΚΙί., αἰϑο ΑΚΝ., ἘΝ.). Βα. ρτγείετβ (ἢ ἘΝ πὶ. δηὰ 9) ΑΕ δεοσμϑε 
ἡποις αποιυέγεδὶ ἐμεηι.---Ὡ7. Νοῖε Ὀοση πἱίδουΐ [μὲ 10, ο΄, νν. 8- 5.30 

ΚΙ. ἱπϑογίβ, δέτογ ὦ, Ἡ.----28. "νῦν "2 39] δὴ ογάοσ οὗ νογάϑ---ϑυδ)εςῖ, ςοη- 
Ἰυποξίοη, ἃπὰ νεγρ---ποῖ ἱπέγεχυεηϊ ἰη Ρ (ἕν. 1" 23 45 κ'.., εἰ αἱ.) 150 

15. 28:8 ΜΙ. ς' Ῥ8. 621) (38εῈ Βυτ. τ Κ. 85)).---ΤῊς γ5 Ὀείογε ᾿ρ" δπὰ 

ϑιοΠ τα δηϊίηρ ἰῃ τ Κ.. 827.---2}Ν] ὥ, τ Κ΄. γ25».--Κ κ3] τεδαὰ ὙΠΝ2 δέϊες 
ᾧ οἱ Κ. (Καυ., Βη., Κὶ.). Οε. τεδάς, δέϊοσ Ὁ, γΡΦΩΥ Ἰχῖν2. ὦ μὲᾶ5 
κατέναντι τῶν πόλεων. ΒΔ. Ξυχρεβϑίβ γ02 ὁγ πιακίηρ α ὑγεαοῖ ἐπ πὶς 

ξαίες. ΤῊΐβ νοῦβθα Ὀγεακϑ ΟἹ ΔΌΓΙΡΟΥ πῖϊμουΐϊ θη] νεγὺ---ροβίορεβίβ 
(668. ξ 167).---29. ἸΏ ΜΞΌ. 1.2] τ Κ΄. 85) 9}).---80. ὈΌΨΗ 10] σ΄. ν. 23.- 
Αἴΐεῦ ππῦου σ Κ. 829 μὰ5 ΓΡΦ»).---2 320] ΠΊΔΩΥ Μ55.. α Κ. Ἑ ὅ3.---31. ΠΓϑὺν 
912] ψδητίηρ ἴῃ τ Κι. 849.---8.. γ 5) ὃν Ὁ)}] ὥδιν νγρ)π 5 πυιϊμουῖ ὃν, ἃ 

τεδαϊηρ ἐοἸ]οννεὰ Ὁγ ΚΙο. ἰῃ τ Κ. 84.--Αἀὀἀὶἰΐῖεν Ἴον τ Κ.. 84: [45 ΠΡΌ Φ" "2 

ἽἼὉΦ Γκ, ΒΟ βθαπιβ ἴο ἤᾶνα θεέ οπλ το ΤΠτουρ δη ονεγϑίμμς ὈΥ ἴμς 

ΟΒιγοπηίοϊεσ ογ ὈΥ ἃ ςοργβὲ ὈΥ̓ Ποπηοβοζεϊδυΐοη.---38. ΠΝ] 1 ψδηιτίηρς ἴῃ 

σ Κ. 85, Ρυϊ ἴδετε ἴῃ ὦὥ.---Οιοθ ἢ 10] ς΄. ν. 3; 5 γλ]ατὶγ χ Κ. 84 [85 119Ὁ 
ἰμϑίεδα οἵ Π)900.---ϑ94. 52) Ν] τ Κ. 8“ 12}ν.--Ἴῦν] σ Κ΄ πυννῦμκ, ΤΈς 
ἔοττηςγ, τεαυϊγεὰ ὈῪ {πε ρούβοῃ οὗ {πθῸὸ νεγῦβ, πιδὺύ Ὅς (ἢς οτίρίηδὶ (δι. 

58ΟΤ., Βυτ.).---Ρ νι Ὅ}Ὲ] τ Κα. γα. ὙὍΠς ΟΒτγοηίοϊεγ 885 δά ἀεὰ {Π6 

Ρτγοπουῃ ἔογ ἴπε βαᾶῖζε οὗ οἸεᾶγπεβϑβ.--8ὃ6. ὈΌΨἢ 10] ο΄ ν. 5.---396. Αἴος 
γκ τ Κ. 894 μὲ58 2νῦ, θυῖ ὦ οὗ τ Κ. αἷϑο οπιῖίβ ἱϊ, δηὰ ἴῃς ἰδεῖς οἵ τῇς 

δυίϊοῖς τὰ ὩπΡ δηὰ Π2}Ρ 5ῃονβ παῖ ἴῃς νογά ἰ5 δὴ ἰηβογίίοη (ϑι. 

58ΟΤ..).---31. Ὁ530] τ Κ. 84) Ὁπν. ὙὍΠὲε τεβαϊηρ οἵ ΟΒ. 15. ῥσγοῦδὶν 
οοττεοὶ (Βυγ.), θυϊ 51. 5ΒΟΤ.,. τεϊαίης 38.---ρϑν Ὁ}9»5] τ Κ᾿ Ὁ Ρδν 

υρῦσ,, 1 58ου]ὰ ρὸ ψ τ ὈοΙἢ νεγὺς5 (5ΒΟΤ'., (5) ογ Ὀς τεὐεςϊεὰ Βεΐοτα 
ὈοΙᾺ (Βυν. αδἔϊεν ὦ, Ἡ, ὦ οἵ τ Κ. δπὰ ὦ οἵ (}.).---38. 0529]. Οοππεροιίοῃ 

τεχυΐτεβ δἵϊεγ ὦ οην (ΚΙ., Βπ.). τ Κ. 848 μ85 ὉΠ52)Νν.---Ὅτιν 1)Φ ἽΨΜ] 

πδηιίησ ἴῃ ὅδ, θυΐ ποῖ ἴῃ Φ!.----Αἰἴεν δογπι τ Κ. μδ8 Ἴ Ὁ Μ.--- Ὑ}5}] 0 15 
νδητηρ ἴπ 1 Κ.---Γλ20}} τ Κ᾿ Πλ2ΠῈ τ ἱ ἢ ΒΗ. τεδά5.----89. Π90Ὸ ὈΌΦΩ 10] 
σ΄ ν. 5.-ποτΓΠ Ὁ] τ Κι 8:9 ὈΓΣΠΠ. 
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ΨΙΙ. 1-.22, ΤΏ οἹοβίῃρ ουθη β ζο]οσσίηρ [Π6 ργάγοσοῦ ἀδάϊοα- 
οι.---Ἰη τ Κ. 8.-0" (δε ἢγϑί οἵ ἴῃθϑε Ἔνεηῖβ 15 ϑοϊοπιοπ᾽β δ] βϑίησ 
οὗ [με ῥβϑορὶβ (νν. 5.4), ψνἈ] ἢ 18 Ἐπ γεν οπιϊ 6 Ὀγ [π6 ΟΠ Γγοηΐο]εγ, 
ῬΕΓΠΔΡ5 Ὀεοᾶυϑ8 ἢ6 ἢδα Δγεδαγ σεπχονβα ϑο]οπΊοη ἰῃ ἃ 56ῃ58 ἔγο πῇ 

μιἰϑ ροβί[ἴοῃ Ὀεΐογε ἴδε δἰΐαγ, ρδοίηρ εἷπὶ ἁροη ἃ Ὀγάζεη ρυ]ρὶϊ (6), 

ἀπ ρεγθᾶρ5 θδοᾶιβε Β6 τεραγάβα βυςὶ ἃ Ὀ]εβϑίηρ 858 [6 Ἵβϑρεοΐαὶ 
Τυποιίοη οὗ ἃ ῥτίοϑῖ, Οὔ Ῥεγῇδρϑ 5: Ὺ Ὀδοδυδβα ἢ6 ἱμβουρῃὶ ἰγδαϊ- 
οη Βαά βιρρ!!εά ἃ Ὀείϊζογ σοπο]υβίοῃ ἴῃ [(Πε βίοσυ οἵ ὅγε ἀδϑοθηαϊηρ 
το βδάνεη ψ ἢ ἢ ΒῈ ἡδιταίεβ. ΤῊΪ5 βίογυ οεσίδί ΠΥ ἐπ ῃδηςθα ἴῃ 

πηροτίδηςε οὗ [με οοςδβίοῃ δηὰ ἰεϑιββὰ (Πδι [86 ἀϊνίπα Δρρτοβθδίϊοῃ 

νγ85 φίνεη 85 οἰθαυν δί (6 σοπηρἰεἰίοη οὗ [ῃ6 ΤΈΓΩΡΪΕ 85 δἱ ἴῃς {{π|6 
οἵ με οτἱ βία! βεϊεςιίοῃ οἵ [15 5ἰϊε (ηυ (ἢ. 213). ὙΤῊδ 5βἰαίεπιεηΐ [Πΐ 

ψῖτ τς ἀδβοοηΐ οὗ (6 ὅτε (με ρίοτγυ οὗ Ὑδανει Α]16δα (ἢς Βουϑα 

δηά (δῖ (Πε ῥγίδϑδίβ σου] μοὶ δηΐεσ (ν.3), ἰ5 τωοϑί ἡδίυγαὶ ἰῃ [(ἢ15 

ςοπηροϊίοη. Ὑγεῖ βίηςς ἴδε οἰουὰ δὰ αἶβο πιδηϊξεϑβιθα [156}} θεΐοσγε 
Θοϊοπιοη Β ργᾶγεσ, δοσογαΐηρ ἴο [ῃε παγτγαῖϊνε ρίνεη ἴῃ τ Κὶ. 8:9 “- δηὰ 
τερχοάυςεα ἴῃ 5:9, ἰϊ μ85 Ὀδδὴ δϑϑυμπηθὰ (δὶ ἤδγα δηοῖθοσ τε τε ῃ. 

ΒΟΌΓΟΘ νν85 υϑεά Ὀγ ἴμε (ῃγοηίοϊογ (Βη., ΚΙ.), γεῖ [6 ΟΠ γοηΐοϊεγ 

ςουἹὰ μᾶνε ἱηνεηϊεὰ [15 ἡδτταῖνε Ἔἐνεῃ 85 ῃς δά ἀδὰ {πὲ πιϊγαοιυ]οιβ 
ἤγε ἴῃ τ (ἢ. 215. 

1. Νου ιυμεν ϑοίονιον παάη»ηαάδαη ἐμὰ οὐ ῥγαγίηρ]. ΤΏεβε νογάὰβ 
ἅτε ἔτοπι ᾿ Κ. 8".---ΤῊς ἥγε, εἰς.]. Οἵ. τ ΟὨ. 2151 Κι χ8"..5. δηὰ 
εβρεςοίδιν ἔογ (ῃἷ5 δηὰ [ἢ (ο]]ονίηρς νεῦϑε τν. 95“. ὙΤὨδὶ οβεσίηρβ 

ΕΓ δὲ Βαπα οἡ (με [ἴδ ἔογ βδογίβος δἴζεγ (με ργάγεγ οἵ ἀεαϊςδίίοῃ 

58 ταοβὶ ηδίωγαι! ; Βεπος ἴῃ οπχϊββίοῃ οὗ Δὴγ γείεγεηςθ ἴο {πεὶγ ργερᾶ- 
ταϊϊοηῃ 5 ποί βἰτΚίηρ (ο}. 4130 ς).---ὦῶ. (ὐ. ς"" Ἐχ. 40":---3,0, ΤῊςε 
βανενιθη] οἸεατὶν ἃ τιαυκοὰ ἰδαίαγε οἱ [Π6 σουτί οἱ (Βς Τερὶα 
(τ. ἘΖ. 4ο1" .). ὙΔεθ6 νϑῦβεϑ ὅμονν δον ἴΠῸ πατταῖϊνε οἵ Ρ ςοῃ- 

ςεγηΐηρ [πε Δρρεᾶγαηςεβ οἱ Ὑδηνν ἢ ἰῃ σοηπηεοίίοη ΙΓ [86 ἴα θεῖ- 

Ὧ8616, ἰπβυεηςεά δἱ [ῃς {ἰπ|6 οἵ (6 (Βγοηίοϊεσ [6 βίοσυ οἱ ϑοῖο- 
ΤΩΟΠ 5 ΤΕΙΊΡΪΘ. 

4-Ἴ. Το βδοσί δ οὗ [πε Κίηρ δηά ρθορῖε.---ΤἌκοη ἔγοπι τ Κὶ. 
89... [ἢ (με δά άϊίοη οὗ [Π6 πχιιϑῖςα] βεσνίςς οἵ ἴῃς ῥγίεβδίβ δπὰ {ῃ6 

1μενίἰε5. πχεη:οηδὰ ἰῃ ν.".--ὅ. Τιυεμέγ-υο ἐπομδαμά χορ απὰ α 
μμμάγεά απᾶὰ πυερὲν ἰπομδαπά οἤ66}]. ὙΠ σοττοοίηοθβ5 οὗ π6βὲ 

βσυτεβ οἀπηοί Ὀε ἰεβίεὰ Ὀεοδᾶιβε [Π6 ΌΤΙ ΕΓ οὗ ρεγβοηβ ργεϑοηΐ δἱ 

τῇς ἀεάϊοδιίοη ἰ5 ἀἰξῆουϊ ἰο οϑβιϊπιαίθ. ΤῊς ἢυμαθεῦ 12οοοο 
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(το, οοο ἔοσ βδοὴ {06 ) ἀρρβᾶγβ ἴο θὲ ἀγίἢςϊα]. [Ιη Ἐοχζηδῃ {{π|Ὲὲ5 
256,5οο ρδβοῆδὶ ἰδπὰὺ5 ἃγὲ βδϊὰ ἰο βανε θεεῃ βἰδυρῃίεγεά ἴῃ ἃ ἴεν 

Βουγβ (705. Β.. νἱ. 9, 3).---6. Αἰ σοογάΐηρ ἰο ἐπεεὶν οὔηοε5] .6., ἰὰ 1Βεἰγ 
δρροίηϊεὰ ροϑίοπβ (σμ ἑμγομ Ῥοσίϑη, Καὶ.). Ὑπὸ 1,εντε5. α͵5οὸ 

βίοοα ἰῃ 5ἰ πη ]σ βίδιϊοηβ ἢ [86 πιυδίοαὶ ἰῃηβίσυμηθηῖ5 ἀδβίσποα 
ἴον βδογεὰ βεσνίος τοὐέο; ανϊά μαά ν»ιαάε (ς΄. τ (ἢ. 23" ΑἸ. 65) Ιο 

εἶνε ἐπαπᾷο τρηο Υ αἰιυεῖΐς ([ογ ᾿ς ἰουΐπρ κίπάημεος ἐπ ἀυτγείῃ γογευεν) 

αὐἱεη αυΐά ῥγαϊδεά ἐγομρὴ ἐπεὶγ ηηπίσίγν (Ἰϊ. (μεῖς δ πα 5). Τῆς 
ΕἸΏΡΔ515 ἰ5 οἡ {πε ας οἵ [πε 1,εν 65 υϑηρ ἰῃβίτιπλθη 5 “ ν Ὠϊςἢ 
Ἠανὶά μαά ἰηιτοάμπςοα ἤδη 6 ὑγαϊϑεὰ (οά ὃγ (δε ρ]αγίηρ οἵ {πε 

1νίϊε5" (Κε.).---ἀ κα ἐλιε ῥγίοϑίς σομπάδά, εἰο.1. (ΥΓ. ς"".---Ἴ. Μοτνε- 
ουεγ, ϑοίονιοη παϊοιυεά ἐδε »"δαϊς οὐ ἐμ6 σομγὶ ἐπαὶ τυας δείογε {4 
μοιιδε οἵ γαΐιηυε},]. ΤῊΪΒ βἰαϊεπιεηΐ, (Δ Κη βυ βίδη δ} ἴτοπλ τ Καὶ. 
8“, Ρυγρογίβ ἰο θὲ [με ἀεϑογρίίοη οὗ ἃ (ει ρογαγυ αἰΐδσ, θὰΐ ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ Ῥγεβεγνεϑ [Π6 ΠΙΕΠΊΟΙΥ οὗ {πε τε] πα ΟἹ]Ὺ 4] 18 οἱ ϑοϊοπιοη 5 

ἄδγ, νἱΖ., ἴμε ἴορ οὗ ἴῃ τόἊκ ἰῃ ἔγοηΐ οὗ [με Ποιιϑ6, ζ΄. ποῖβ οἡ 4". 

-Βεραμδε ἐπ ὑγαζοη αἰέαν υυἱμίολ; ϑοἱογηοη παά ηιαάξ τυας ποὶ αδἰδ ἰο 

γεζεῖνε, εἰς.]1. ΤῊΣ ρ᾽οϑϑαίοῦ ψῇο ἱπίτοάυςεα [ῃς Ὀτάζεη δ]ἴδσ ἰῃίο 
ι Κ. 89 ρσόρδθ]γ ἱπουρῆϊ οἵ ἃ βίη} 1εγ βίγυσίαγε ἤδη {μαὶ ψνϊοἢ [6 
ΟὨΒτγοηΐοϊεσ ἀθϑογῖθεβ (41), βεῆσς [815 σεπιατκ 15 1655 Δρρσορσγίαΐβ 

Βογε ἴμδῃ ἰῃ τ Κὶ. 

8-10. Τῇ ἔεδβί.-- -Τάκοη ἔγοπι τ Κὶ. 8: τ ἴΒς ἔΟ]ονίης 
ποίδη]ε πηοάϊβοδίίοηβ. [ἢ (δε οτὶ ίπαδὶ ἰεχὶ οἵ Κίηρϑβ ἴδε ἔεαϑί, ρσγε- 

ΒΌΓΙΔΟΙΥ ἰπαὶ οὗ {πε ΤΑθεγηδ0]65, ἰαϑιθα βανεὴ ἀδυγϑ, δηὰ ου ἴδε 
εἰρμῖῃ ἀαγ ἰῃ6 ΡΘΟρΡΙς ννεγα ἀἰβηγββθά ἰο {πεὶγ μοίηεβ. ΤῊΪ5 ἀυγαίοῃ, 
οἵ {πε [δαϑί ἰ5 πη δοσογσγάδηςς ἢ [μ6 Θευϊεγοποπηῖς ἰᾶνν (Ὀι. 161). 

Ιπ ΟΠ γοπίςοϊεβ γα πᾶν ηοΐ οἠδ [εϑίϊναὶ, θυΐϊ ὑνο; ἢγϑὶ [μαι οἱ ἴῃς 

Πεαϊςαίίοη οὗ {πε ΑἸἰδΓ, βανθῆ ἄγ, δῃη!α βεοοπάϊν ἰΠδἱ οὗ (με Εδδϑί οὗ 

ΤαΡθετιδο 165, βανο ἄαγβ. ΤῊΪ5 ἢγϑί ἀρρϑᾶγϑ ἴῃ τ Κ. 85 ἴῃ [86 απά 

φουθη (αγ5 συθη γομγίοορ; ἄαγς, Ὀυϊ ἴμοβ6 ἡγνοσάβ8 ᾶτὲ νψδηϊίηρ ἰῃ ΒΡ, 
δῃὰ [Π6 ΨΥ ἴῃ Ὡς ἢ [Π6 ποχὶ νεῦϑα σοπηθη 65 ΜΠ ταίεγεποα ἴοὸ 

{π6 εἰρθιῃ ἀᾶν βῃοννϑ {παὶ [πον [οσηχεα ηο ρατί οἵ ἴῃς οτγίρί πα!) ἰεχί, 

θυΐϊ πᾶνε σγερὶ ἱπ, ργοῦδθὶν [πγουφῇ {μ6 ἰηθυεηος οἱ ΟὨτγοιὶο]ε5 
οΟΥ ἴῃς ἰγδαϊοη ψ ἰς ἢ ΟΠ γοηΐς 65 γοργοϑεηίβ (ΚΙ., Βη., Βυγ., 58ΒΟΤ. 

εἰ αἰ.). ΤῊΣ ΟΓοηΐο]εΓ 566 Π15 ἴο ἢᾶνε ἰάκβϑὴ Ἔχοερίΐοη ἴο ἴῃ υ56 οἵ 

ἴμε Εδδϑὶ οἵ Ταθογηδο οβ, νυ ίοἢ βαγνθὰ ἴοσ ἃ βρϑοΐδὶ ρύγροβε, ἴογ 

[ῃς ἀεαϊςαίίοη οἱ (με ΤειΏρ]ο, πα πιαῖκεβ ἴῃς Κίηρ (μεγείογε ςοὶθ- 
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Ὀγδίς ἃ ἄου]ε [εαϑι: [6 ἀεδαϊοςδίίοη οὗ (μ6 ΤορΙς ἔγομ (μὲ εἰσίῃ 

ἴο ἴδε ἰουγίεεητῃ ἀδγ οἵ {πε βενεητῃ πιοηΐῃ, δηὰ ἴπ6 δβαϑίὶ οἵ Τάροῖ- 

Π80]65 ἔγτοπι (ῃε Β[(Θεητἢ ἴο {πὸ ἐννεηϊγ-ϑεσοηα ἀδγ, ἴῃς Ρεορὶς θείης 
ἀἰϑηιιβϑεὰ οἡ ἴῃς ὑνεηῖγ-ἰγὰ (ν. 19) (ΘΒΟΤ. οἡ Κ.). Ηρ αἷβο ἰπ- 
ἰτοάτπιοεϑ οἡ ἴδῃς εἰρῃςῃ ἀδγ οἱ ἴῃ6 βεοοηὰ [δϑεϊναὶ ἃ ΠΟΙ Δ 5ϑθπΊ Ὁ 
(ν.") αἴϊεγ ἴδε Ἰὰνν οἵ Ρ, νῃϊοῃ δα θά (8 ἴο (με Εεαβί οἵ Ταρεῖ- 
Π86]65 ([ν. 235), δηα [115 ἢ5 ἀδγ οἱ αἰ5Π11558] ἰ5 ἐμ ηἰπί ἀν, ἴΠ 6 

τνεηίϊγ- τὰ ἄδγ οἵ [86 βενεηίῃ πιοηίῃ (ν.). (ΤῊ Εξεαδϑβί οἵ Ταῦ- 

Ἔγηδο165 σοπηπηθηςδα οη πε ἤει ἀαγ οἵ ἰῃ6 πηοηίῃ δηὰ [15 [δϑὶ 
ἀδγ ννᾶ5 ἴπε ὑνεηίγ-ἢγϑὶ ἀαγ; ἴῃς [ο]ονίηρ ἀδγ οὗ μοὶγ ςοῃνοςδίϊομ 

ψὰ5 16 ὑψεη γ-ϑθσοηα, δηα (ἢε ἀν δἴεγ {πὶ [6 ἐτνεηϊγ-(ϊγα.) 

-8. 50 «οίοπιοη μοὶ ἐπε 7εα5ὲ αἱ ἐμαὶ ἐἶηια σευεη ἀ4γ5] ὶ.6.,. 186 Εεαβὶ 
οἵ ΤΑΡεγμδο]65 ἔσγοπι ἴμε ἰτεεηῖ ἴο (πε πνεηίγ-ἢγϑὶ οὗ (με βενεητῃ 

τιοητἢ (υ. 5.).-ἼἜγοηι ἐδι6 ἐπίγαπος οΓ7 Ηανπαδε τρηο ἐς ὅγοοὶ οὗ 

Ἐργ}ὲ] ἴῃς εχίγεπια πουίμογῃ δηὰ βουΐμοτῃ Ὀουπάδγίοβ γεβρθο- 
{ἰνεῖγ, τ΄. τ ΓΒ. 13". Τὰς ὅγοοῖ οἵ ΕΡΥΡὲ ἰ5 ἀϑιδ!γ ἰἀοητἰδε4 τ ἢ 
ταοά. ᾿γάδαν οἱ Αγ15},, βουϊῃ-τνεϑί οἱ Ῥαϊδβδίϊπε ἴῃ [Π6 ψ] ἀθγη 655 οὗ 
Ῥαγδη (ο΄. ΕΒὲ. 11. «οἱ. 1240; 28. 1. Ρ. 667).---ὃ. Οπ ἐμε εἰσ, 
ἀα}] ἴδε ὑψεηϊγ-ϑεοοη οἵ ἴπ6 βενεηῖῃ πηοηίῃ.---Τὴς ἀφάϊοαϊΐοη οἵ 
{6 αἰαν δευεη ἀαγ5] ἴτοτη ἴμε εἰρῃι 1ο (πε ἐουτγίεεπί (ν. 5.). 
--10. ὕηίο ἐδμεὶν 605} τιοῖ ἀπυβυδὶ ἔοσ μοπλθβ, τ΄. 5. 91" 7. 19’ 
εἰ αἱ. 

11. 22, ΤΙ νἱ᾽βίοῃ ἰἢ δῆβντοσ ἴο ϑοϊοπιου 5 ῬΓΑΥΘΊ.---Βαϑοὰ 
υροη 1 Κ. 9"-", γεὶ σοπίαἰπίηρ ἴῃς ἱπάδρεπαρηϊ νν. 1358: 

ΤῊ πεν πηδίζετ, ἔγοπι ἴΠ6 σοπιπιοη ἐχργεβϑίοη 9} ἐαγς 5σμαἱ! δὲ αἱ- 

ἰοεΐνε (ΓΏΦΡ 5}Μ), 566 πὶ8 ακίῃη ἴο {πῈ πεῖν επάϊηρ ἴο {πε ἀεαϊςδίογυ 

Ῥγάγεγ, δηὰ ἤδῆςε ἴῃς δηϊγα ρᾶσγαρταρῃ, βίηος πε ἰεχὶ οὗ 1 Κ. αἶ8ο ἴῃ 

οἵδε ροΐηϊβ ἰβΒ ποῖ δἰνγαυβ οἰ βου ἑοϊϊονεα, ἰ8 με] ά Ὀγ Βη. δῃπὰ ΚΙ. ἴο 
πᾶνε ζΟΠΊΘ ἔγοπι ἃποίμεῦ βϑουγος ἴπδη τ Κ., θυ [Βόγὰ 8 τεδ} }Υ ΠΟ γεᾶϑοῦ 

ΜὮΥ [μ6 ΟΠΒγοηίοϊεσ πεεὰ ποὶ πᾶνε τυτἰ θη ἰϊ. 

12. ον α ἤοιιδε οἵ Ξαογὶβοε]. ΤὨΪΐ5 ρῆγαβθ, ψ Ὡ 116 ἴῃ [8}} δοσογὰ 

ψὰ τ(ῃς Πευϊεγοποπιὶς ἰάεα οἵ {πε “ποῖσε οἵ ἔπε βϑαποίυδγυ ἃ5 ἃ 
ἀπε] ηρ-Ρδςε οὗ [πε ἀϊνίπα πᾶ (ρίνεη ἰπ τ Κ. 9" δη ν. 15), γεῖ 6χ- 

ῬΓα5565 τόσο ἀἰβεπο ιν [Π 6 Ρτί Ἔβ!]Υ ἰάδα οὗ ἴῃς ΤεΙΊρΡ]6 85 [ῃ6 ρἴδος 
οἵ 5δογίβοο.---18, ΤῊΪΒ δηὰ [με ἰτνο [ο]]οννίης νεῦβοβ ἰῃ {μοὶσ σοη- 
ἀϊείομ δπα ῥργοπηΐϑε ἃγε ρδγ8}}6] νυ (ἢ 6 ἴοτπι οὗ ϑο] πο 5 Ργᾶυθγ 
ἰπ ἴΠ6 ῥγενίουβ οπαρίεγ (. 654-39. 51...) -14. Μῖγ ῥεοῤίε προη 
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εὐπονι γεν παηῖς ἐξ οαἰ 4]. ΤΉΪ5 ἰάϊοπι πχεδηβ {μδὶ (ΠΥ Ὀεϊοὴς ἴο 
Ὑδηνθῆ, ἤεποὲ Ὑδην ἢ οὐγεβ (μετὰ ῥτοίϊεοίίοῃ, οὐ. 65.---16δ6, Οὐ. 
64...-20. 4ηὰ 1 ιυἱὴϊ ν»ηιαῖκε ἐξ α ῥγουεγὺ αμπᾶ α δγ-ιυογά ανιοπρ αἱ! 

}εοῥ[65} ἴῃ Βευϊεσγοποπιῖς ρυμἰβηπηθηΐ ἔοσ ἀϊδοδεαΐεηςε, τ. Ὠι. 
2857, αἶβο [6. 24". 

1. ποὺν ΓΥ)525}] τ Κι. 8} “ὩΣ γπ.).--ττ σον] Ὀτ. ΤΉ ὃ τ28, Ρ. 89 1.π.; 

Οα8. ὃ τττὖὸ.-8ὃ. ΓΥΥΚ] Ο68. 1132; Ετν. ὃ 351 ς. ϑυςἢ 8 ἔοτιι οἵ ἴῃς 
ἰηξ. 405. 8 ποῖ ἐπίγεὶΥ ἀπίζπονγῃ εἰβενετε, ο΄. σ 65. δὲ 755. 7. 1135. 
--- 4. Ὀνη 05} τ Κ. 8.3 ἸῸΡ ΝΘ. ὕ21.---δ. Ἴ)05] πδητίηρ ἰπ τ Κ. 85, 
τπουρὰ ἱμεγς ἴῃ .---ἰ Κ. δἴτετ τῶν μὰ8 πυν ΠΩΣ ὝΦΝ ὈΟΟΦΙ δηὰ 2 ἰπ- 
βίεδα οὗ 037 ἴῃ σῇ. Και. ργεΐεσβ Ἵ)2 88 ἴῃ πεζαββδγυ οογτεϊδίϊνε ἔοστῃ 
τ Ἰκχ.--τ-ουαῦΝ] τ Κι πνη".---ορη] τ Κ.. "κϑν 52.--θ. ὈΠΥΛΟΦῸ Ὁ}} ὦ ἐπὶ 
τὰς φυλακὰς. Ἐ ἐν «εἰς οἠιοὶὶς, ΒΕ. νον ἑῆγεη Οεϑολ  7}ίοη, Οε. ὥδεν ἑπγεη 

Οὐϊῥερεηλμείίεη, ἘΊ. δεὶ ἑλγεη, Ὀοησίυεννίολέμν ζον.--- ον ΠΦῚ ΘΝ] ΦΡΒΑ 
τοῦ Δαυειδ.---Ὁ0}2 Ὅτ 5552] ὦ ἐν ὕμνοις Δανεὶδ διὰ χειρὸς αὐτῶν, Ἐ ᾿εγπινος 
Ῥαυϊά ᾿απεπίδς μὲν »ηιαῆῖμ5 5μα5, Δρρτονεὰ Ὀγ Βε., Ζοβ., δηά Ος., σῇο 
{γδηβδίεβ ηηπὴξ ἀδηι ΤΠ αἰεὶ Παυΐάς πνοπ ἑμηπεπ υογρείγαρεη, δὰ Κδυ. 

ἑπόεηι οἷ σο ἀδη 1οδῥγεὶς αυϊάς νογίγμερεη, ἀπὰ ΚΙ. ριὴὲ ἀδηρ υον ἑδπεη 
σηρεσίέηείεη Ποὺ βεδαηᾷ, γεῖ ἴλ6 νἱενν οἱ Κα., κίνεη δῦονε, ἰ5 ἴο ὈῈ ὑσε- 
[εττοά.---ΟΥἼΣΥΠῸ] οὐ. 1 ΟΕ. 153.-Τ. 1πϑιεδὰ οἵ ποῦν Φ ΡΝ τ Κ. 85 885 
θη σῚΡ ΝΊΠΠ ὉΝ2.---ῦ 5] 1 Κ. 888 βίηρ. [ο]οννεὰ ΌῪ ΠΣ ΓΝῚ.-τ 

ὈΛΣΟΠΩ ΓΝ ΠΓΩΌΣ ΓΙΝῚ ΠΌΡ᾽ ΓΝ Ὀλ5Σ ὦ 510) κ᾿ ΠΟ ΠΡ ἽΦΝ] τ Κ. μ88 “σε 
ὈΟΟΦΙ 1525 Π ΓΜῚ ΠΠΣΌΣ ΓΙΝῚ ΠΌΡΕ ΓΝ ΟΠ ἸῸΡ πγπν ρῦ, ΤῊΣ ΟἸὨτοηΐοϊο 
ἰηϊγοάυςεϑ (ῃς ἰδ 88 ϑοϊοπιοη 8, ἱῃ νἱδνν οὗ 15 ἷζε. 1: Κι. τπηεηϊοηβ 0 

ϑυςἢ στεδὶ δἰΐδγ (ο΄. 4)).---ὃ. Τὰ τ Κ. 89 Μ"ΠΠ ΓΡ; ῥγεοεάς 2Πῇ δῃὰ πρῶ Φ 

Ὁ" Ὁ) ξο]ονσεὰ ὈΥ {πε ρίοβϑ (υ. 5.) 85)) ἽΦ» ΠΡὩ ἽΝ ὍΝῸ) ΓΡΩΨῚ εἷοβε [πε νεῖϑβε, 

Ῥυΐ Ὀείνγεεη ὈΝΣῸ δπὰ Ὅ)Ὁ᾽ ΓΡὼῺΨ τ Κ.. μ85 ἴῃς πογάβ Ὁ"ὺΝ πητν )οῦ.---θ., 
ΤῊΪβ νοῦβα, βᾶνθ ἰῃ ἴῃς νγογάβ ΦΩ͂ Ό)2, 8. δητίγεὶγ ἱπάδρεπάσηϊ οὗ Σ᾿ 

Κ. 8.,--10. Ιη τ Κ. 85 τε ἀἰδηχίβ54] 15 ογε ἐμι6 8 αγ (οὗ [ῃ 8 ἔε451) ἰη- 

βἰςδα οὗ (8 2Ὡγώ οἵ ἐδεξ τιοηῖλι οὗ ἐδι6 σευενμἢ τεοέπ. Απὰ ᾿ἰπβίεδα οἵ 5ϊπι- 
ΡΙΥ Ὀπϑηνὸ Ὀρη τιν πὸ, τ Κ᾿ μα5 σι τινἢ Ὁ5Ὸ) ἼΠῸΠ ΓΝ ἸΣΣ Ὁρπ Τν πῦν.--- 
ΤΣΥΟΣ Ὁ}] βοῖλθ μ85., 1 Κ. "π5 Ὁ».--- ὍΥ} τ ἘΚ. Ἔ ΥΡ.---οῦθν} δὴ 
δαάϊιίου οὗ τὰς ΟΒτγοηίςϊεγ.---11. 2 ὔν ποὺ 5» 1 Κὶ, οἱ ΓΥ)29 γὴν) 
ΤΌΣ ποῦν. ---ριφ»ὺ ποὺ 20 Ὁρ ΝὩΠ 9 ΓΝ] Κι ὕρπ σι ποὺ ἤϑῃ 9 ΓΙΝῚ 

τυφρῦ. ΤΈΣ τεπιδίπαογ οὗ [π6 νεῖβε ἰ8 γαίης ἰη τ Κ.--12. πϑ292] παπῖ- 
ἴῃ ἴῃ τ Κ. οΣ οἵ γεργεβεηίθα ἰῃ γ᾽, σι οι ἰ [ΟΠ] ονγεὰ Ὀγ ΟΝ ΠΝ ὍΘΝΘ 
9322, ερτγεὶυ οπιϊτεὰ ἴῃ Ομ. ΑΠοΓ ἼΌΝῊ χα Κι οΥ μ85 1" δηὰ [50 υὉΝ 

ἰπβίεδά οἵ Ὁ. ὙΠῸ πεῖν τηδίίεγ πὰ Οἢ. ἐο ϊονβ Ἴγϑογ, οοτηπιεηςίη, 
Βονγενογ, ἢ ἃ ρᾶτα]]εὶ ἰο 7 λανε ταπειἐβεάὰ ἐπὲ5 πομϑε ἴῃ ἴῃς 5βἰδίεπιεηὶ 
1 μανε εἠοξοη ἐμεὲς ῥίαοε 7ογ τιγϑεῖ, εἰς.---16. ΤῊε ἱεχί οὗ 1 Κὶ. ο᾽"β." 15 
ΠΟΥ͂, τεβϑυπηεα πὰ ἰπιγοάυςεα τῦῖϊὰ ἸΔΠ2 ΠΡ οὗ ν. "35, δηὰ γ) ἰ5 ρἰδορὰ 

Βεΐοτε ᾿γΦ ΡΠ δηὰ ΠΤ ἼΦΝ 8 οπ τε δέξο πῦ, δηὰ Γυτῦ ἰ9 τοδὶ ἰη- 
βἰεδὰ οἵ Ὀγ2".---17. Αὔἴες Ἴν τ Κ. ο' 88 Ἴ.2) 220 ὉΓ2.--- ΠῚ »Ὁ}] 0 5 
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νδηϊίηρ ἴῃ τ Κι, ἀπά ββουϊὰ ΡῈ βίγυςϊ ουὖἱ (Βε., Ος., Καυ., Κὶ.), γεῖ ΔΥ 

Βα τοϊδί πὰ ἂἀπὰ ἱπί. οοῃβίγυβα 88 ἃ οοηϊπυδίίοη οὐ Ἴ"γ, ο΄. Ὀὐφῶν τ 5. 
812 2[ΦῪ 2 (ἢ. 30", τ. ΤΗ͂. ὃ 2ο6, 668. ὃ 114.-- Ὁ} τ Κ. νπ, Ὀυϊ 

ὦ, Ἡ, 6, βανε Ὁ πι.---18. ἼΣ))90] οὐ. τ'; τ Κ. οὐ ἼΛϑ" Ὁ ἐο]]ονγοὰ ὉῪ 
σὴ Ὁ φν Ὁρ.-ττ Ὁ 005] τ Κ. Ἴνα. ὙΠ Δ ὁπε που]ὰ εχ- 
Ῥεςὶ ΓΛ (γεῖ ο΄ 519), θαΣ ΡΤΟΌΘΡΙΥ ᾿ 2 ἱπ Οἢ. 888 οοπιε ἱηΐο (δες ἱεχὶ 

ὈῪ οοργίϑι φἰαποίηρ ἔογννατγά ἴο γι" κὸ (Βε.).---- ιν ἼΦ.2 Ὁ] τ Κ. κῦ Ὁ9ΡῸ 
δμσν, Βα. ᾿μβουφραὶ ἰΒε σμδησε ἴῃ ΟἩ. ἀυς ἀΐγες εν το (με τεπλθαθγαηςα 

οὗ ΜΙ. ς', ὦ ἰπ τ Κ. μα5 τη ἷβ τεδάϊπρ οὐ (Ἀ.---19. ΤΒε ἰηϊτοάυοίοτγ 
Ὑ ἰδ Ἰδοϊκίης ἴῃ τ Κὶ. 9", δηὰ θείοτε Ἴ)2 Ὁ τ Κ. μ85 21Φ ἰπέ. 4050]., δηὰ δἴϊεγ 

ὌΓΝ [858 ᾿ἼΠΙΝΌ Ὁ2.)2. δηὰ ΥἹΦΓ ΝΟΥ ἰηβίεδα οὗἨ ὈΓ3)Ρ0}, δηὰ (ῃς πεχὶ ἵνγο 

νποτὰβ ἀγὲ ἰγσαηβροβεά.---20. ᾿ῬΠΟῚΝ ὉΡΌ ὈΤΦΓΩῚ τ Κ. οὗ ὈμΦΥ Ν ἸΠΛΣΣῚ 
ΠΟΊΝΗ Ὼ ὕρΌ. [Ιπι Κ. ΠΙΠ αἴτεν ΓΔ" ἰ5 σδηϊίηρ, δηὰ ἱπβίεδα οἵ γὔσκ 
εαξὲ ομᾶ, ἰὶ [65 ΓΝ φορά ομὲ, ἀπιὰ ὈΝΎΦΥ ΠΩ ἰπβίεδα οὗ Ὁ) Μ).---ὩἹ. 
τον πὺπ Ἴσκ] Κι οὐδ» πλπν, ΤΈΡ ἴοχὶ οἵ ΓΈ. ἰβ δὴ δηάδανουγ ἴο οοη- 
βίσῃς ἴπ6 ῥτγεαϊοδίβ οὗ ΣΙ ΓΛ 858 ἃ γεϊαίἱνε δηὰ [ἢ 8 τηδ Κα 86ῆβε τ ῖῃ 
τῃς δά]. γυῶν. ΤὩς ἴτὰς τεδαϊπρ ἰπ τ Κ. νγὰβ ὍΝ} γμΐης ἰηβίεδα οἵ 
γῶν» (ἴεν ᾿ξ ἀδεοίαίο οἵ Ὁ, Κὶ., Βυτ., 580Τ'. εἰ αἰ.) απὰ ἐπὲς κοιιδε 
μα} δδ γωΐμδ: δυεγγ οηδ τὐὴο ῥα55ες ὃγ, εἰσ.---55}} ου ἴῃς 5υ). ἰπίτο- 
ἀυοεὰ ὈΥ ὁ ο΄. 665. ὃ 1436. τ Κ. [658 53.---Αἰϊεσ Ὄφυτ Κ. 885 ρ΄ φι.-- 
ΌΣ ΟΝ] τ Κ΄. Βα5 ΠῸ Ὁ γον ..---2 8. ὈΠΛΓΣΝ ὙΠ Ν]} 1 Κι οὐ ὈΠλΠΌΝ. --- ΟΝ }}5] 
1 Κ. ὉΓΩΝ ΓΝ ΝΎΣ. --α ον ΝΠ τ Κ. μᾶ5 Πην. 

ΝΠ. 1-18. Νασίουβ θοΐηρβ οὗ ϑοϊοιῃοῃ.---ΤἌΚεη σ]ἢ 
ΒΟΠΊ6 σῆδηρεθ ἔγοπι τ Κ. 9:9-3, 

1-2. Το ἐχοδδηρα οὗ οἰἐ68 τὶ Ηΐγασ.---ὶ Κι. ο19-, Ὑΐ5 
τρδηβϑοίίϊοη ἢδ5 θθδη ρίνεη δῃ δη γεν αἰ εγεηὶ ἀρρεάσγδηςς Ὁγ ἴδε 
ΟὨΒγοηίοϊεγ. Ασςοογάϊηρ ἴο (με πδτταῖϊνε οἵ Κίηρϑ, ϑοϊοπίοῃ ρᾶνε {Π6 

Κίηρ οἵ Τγτα ἔνγθητν οἰ{165 (ἰονν5 οὐ ν᾿] 1865) 'ῃ ραγπηεηΐ ἴοσ {{ΠῸ ΘΓ 

δηὰ ρο]ά, ἀηὰ Ηἰταπὶ ννὰ5 ἀἰβρεαϑεὰ πὶ (μ6πὶ, ΑΙ Πουρ ἢ Πα 566 118 
ἴο ἢᾶνε δηποχϑᾶ {μῈπὶ ὑπάογ ἴΠ6 παπια Οαὐπμί ἰο ἢἰ5 Κἰίηράοπμῃ. Βυϊΐ 

δοςογάϊηρς ἴο ἴ6 πατταῖϊνε οἵ (ῃγοηΐοεβ, ϑοϊοπηοῃ τεσεϊνεὰ ἴΠῈ 
οἰτἶε5 ἔγσοτῃ Ηΐγαπὶ δηὰ σεῦ} οὐ ἐπ 6} 15ῃ6ἀ οΥ ἰογιβεὰ ἀπ οοἱ]ο- 

πἰβεὰ {ποπὶ ψ ἢ Ι5γαο ἴε5. ΤῊΣ ἵνο βίδιεπηθηΐβ πᾶνε θθθῃ Πᾶγ- 
τιοηἰβεὰ (χα) Ὀγ ἴμε ἀϑϑυταρίίοη [μαἱ ϑοίοσηοη ἢγϑὶ οεἀε ἴπ6 να ν 
οἰτίεβ ἴο Ηἴγδηι, ψῃο, θεσδιιβε {μὲν νεγὲ ἴῃ 84 οοπάϊιίοη ογ οὗ 1{{{|6 
ψΜΟΣ (οἱ τ Κ. 913), γεβίογεα ἴπθτὰ ἰο Ὠΐπὶ,  Βασειροη ϑοϊοπιοη Ὀὰ 1] 

ἔδετα υρΡ (705. 44{πὲ|. ν!]. ς, 3, 560. δομπγάϊ, δίδασκε, Ὀδη]ογ, Καο.); 

(2) ὃγ [δε ἀϑϑυπιριίοῃ ἐμαὶ ϑοϊοπιοη ζᾶνε Ηΐγᾶπὶ ἔνγεπίν 5γαα] 5}. 

οἰτε5 ἔογ ψῃϊς ἢ (με Ἰαιίογ σάνε Βἰπι ἱννεηῖυ Ῥῃοηἰοΐδη οἰτ65, δπὰ 
ἴα Κίηρβ γείειβ ἴο ἴῃ ἔογπιοσ σε δηὰ (ῃγοηίς!εβ ἴο [86 Ἰδί(ογ 
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(Κἰμαςιὶ δηά οἴδεγ [εν ϊϑἢ σοπηπηεηϊδίογβ). [ἢ τε] ν, μοννενεγ, ἴμῈ 

ΟὨΒτγοῃίοϊογ 85 γειά δὰ ἰἢς βἰδίεσηεηί οἵ Κίηρβ (Βε., ΟἽ.), (δ 

του θείην Ργοῦδῦ]γ οἴεπϑῖνε ἰο μἰπι [μδὲ ϑοϊουγοη 5βμου!ά ραγί 
ἢ Δ οἵ Ὠἰ5 ἰοττίἴογν ἰο Ηἰγαπὶ, οἵ ἱπογεαϊθ]ς μὲ (μ6 τίς δπὰ 

ξἰογίουβ ϑοϊοπιοη ββου!ὰ ᾶνα δε 50 ργεϑϑεα ἴου ἸΏΟΠΟΥ (μαὶ ΠῈ 
νου ά 56}1 ἃ ρογίίοῃ οὗ 5 ἰεστίοσγ, ἤθῆςα [6 ραββᾶρθ νγᾶ5 σῃδηρεὰ 

ἴο σοηνΕΥ͂ (ΠΕ ορροϑβίϊε πιδδηΐηρ. ὙΤμδὶ ἴΠ6 ρᾶββᾶρε ἰῃ Οῃγοηίοεβ 

ἰ5 ἀΐγεςγ ἀερεηάεηϊ ὕροη (μαὶ οἱ Κὶπρϑβ δηὰ ποῖ ἃ ἔγεε σοϊῃροβί- 
ἴοῃ 15 ϑθϑὴ ἴῃ 186 ρδγδ ]6}15π|ὶ θεν (ἢ ἱπιγοάυοίογυ νογϑ68.---ῖ. 
Τιυεμν γεα75]. ϑένθῃ γεδγβ ΜΕΓΕ βρθηΐ ἰῃ υ ]άϊηρ, ἴ[μ6 ΤειρΪε (1 
Κ. 654) δηὰ (δίτίθεη ἱπ Ὀυϊ]άΐηρσ ἴῃς Ῥαίδος (1 Κ. γ').---2. δι) 
μι ἴΠ6 ἴοτγος οἵ του ἃ οὐ ἐπίαγρε (ΒΏΒ. [2 1 ἰ.) ογ ἔουν 
(Βη., ΚΙ.); 50 αἷβο διέ ἴῃ [Π6 [ο]]οννίης νεῦβαβ. 

8-6. ΤΙ βίοσε δηὰ τ] ἕασν οἱτἶ68 τ ΒΐοΒ δοϊοσπιοι Ὀυ111.--- 
Τάκοϑη ἢ σοπβίἀ γα ]ε ναγί ἰΐοη ἔγοπι τ Καὶ. 911-ν. ὍΣ ΟὨΓΟΙΙΟΪΘΓ 

δι 5 δ Εἰ γοὶν οπυ 6 (ῃς σοηίοη5 οἵ τ Κ. ο.5΄- ΜΕ ἢ Βροακ οἵ ϑοϊοποη 8 

Ἰενυ σδιιϑεὰ Ὁγ ἃ πυπιρεγ οὗ Ὀυϊ]αΐπρ ορεγαϊίοῃϑβ, πὰ οἱ μἰ5 δοαυϊϑὶ- 
τίοῃ οἵ σεζεσ ἱβγουρ ῬΏΔγδο Ὠΐ5 [δ Βογ-ἰη-ἰᾶν’; δηὰ οὔ ηρ (Π6 
τεΐεγεποα ἴο (σεζεγ ἰῃ ν. 17, Βς 885 γεαυγδηρβᾶὰ [με σοηίθηῖβ οἵ (Π6 

ψεῦβῈ δηά ρίνθη 50 ἃ πεν ἰηίγοαμυοίίοη ἴο [Π6 ραγαρταρῇ ἱπ [Β6 

ϑἰδίεπιθηϊ οὗ ἃ σατηρδίσζη ποῖ πιεηϊοπϑὰ εἰϑεῦνῃεγε ἀραίηδὶ Π16- 
γπαἱ}-ποδαΐι, ρΡγοΌ Δ Ό]Υ ψἱ ἢ τεΐεγεηςε ἴὸ Τοάνιον, σὰ τ[μ6 ΟΒγοη- 
ἰς!εγ Β85 σοηδβίγυςίεἀ ουἱ οὗ Ταρταν (υ. 1.).---3, Η α»ια1}-“οδα}]. (ΟἹ. 
τ ΓΒ. 185, ᾿ΤῊϊΒ οδιηραίρῃ, βίπος ἰΐ ἰδ ποῖ πηθποπϑὰ ἰῃ ᾿ Κι. 8 
ΖεΏΈΓΑΙγ εηιίγεϊγ ἱρμογαεὰ ἰῃ Ὠἰβίοσίεβ οἵ [5γαεὶ ογ ϑοϊοπιοη. ΝεΠογ 

Βηῃ. πον ΚΙ. ἀΐϑουββεβ ἰ[5 ῃιἰϑίοσγίοἰν. (Οεγίδίη]γ ἴΐ 15 νεσγ ἀουδ; 
γεῖ ὙΜΊΠΟΚΙΟΣ (Βίη 5 [ἴ ποῖ δἱ 4}1} ἱπογβάη]ς ((ἐβοΐ;. 15. 11. Ρ. 266, 

ΚΑΤ.Ρ. 230).--4. Ταὐ»ιον) ἴῃ ἴῃς ἰοχί οἵ τ Κ'. 9'" 15 Τδιηδγ (“), 
δυϊ ([λ6 ΟΥ. ογ τηϑγρίη 88 Ταάριον (ΔΘ). ΤῊΪ5 5 [ΟΠ] οννθα Ὀγ 4}} 

γεσβίοῃϑ (ἘΪ Ῥαϊρινγα»1) δῃ!ὰ τνᾶ8 ζογιηευῖυ δοοερίεα 85 ἴΠ ἴγυε τεδά- 
ἱηρ οι Κα. Ταάριον νᾶ5 ἴῃς ἰδίογ Ῥαίριγγα βἰϊιῖεα πογίῃ-Θαϑβὶ οἵ 
Πγαᾶβουβ; θυΐ ἴμε οἴδεῦ ἴοντιϑ πηθηϊοποά ἰῃ σ Κ.. 9111: ἀγα 8]} ἰῃ 8. 

Ῥαϊεβίης, δηά ἰῃ ΕΖ. 47'" 48" ἃ ΤΑηὰΣ (ἼΘ7) ἰ5 ρἰασεὰ ἴῃ (86 εχ- 
ἴστε πλα βου; ἤδησα ἴμε ἰεχί οἵ ᾿ Κὶ. βθεπηβ ἴο θὲ {86 ἴγυς τοδαϊηρ δπὰ 

[δε τεΐδγεηςα 8 ἴο Ταῦμαγ ἰῃ 5. ᾿Τυἀδῇ (Βη., ΚΙ., Βυγ., εἰ αἰ.), θυϊ {Πα 
Οτγοπίοϊεσ 885 ρογίβεα [ἢ οὔβουγε βουΐμογη οἷἶἐγ ἰπίο {πε Ταάριοῦ 
οὗ (Π6 ποι, δηά, 85 τηβῃςοηδὰ ἄρονο, σοπηροβθά ν." 85 Δη ἱπίγοάυς- 
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τἴοη.---αἀϑπά αἱ {πὲ εοίογε οὐδὲες ευὐλίοῖ; κε δεῖ ἐπ Η ανπαί δ]. Ταὶς 
βίδίεμηθηϊ ἢ858 Ὧ0 ῬᾶγΆ]16] πῃ τ Κ., Ὀυϊ 5. βαρ (ἢ6 ΟΠγοηΐοΪε 8 
ςοτηρίεἰἴοη οἵ {πε γείεγεηος ἴο Τ᾽ σι ἃ5 ομα οἵ ἃ Ἰίης οἵ ἰογβεὰ 

Ροϑβίβ οὐ ἴδε ποσγίμεγηῃ ἐγοῃίῖοσ οἱ ϑοϊοπιο 5 Κίησάομῃ.---ὅ. η τ Κι. 
9" οηἷγ ἐδ ἰσοιυεν Βείβ-ἤογορ ἰ8 τααπ!οπθὰ. 722: Βεϊμεδογοι διὰ 
"ον βεά οὐδὲδες υἱ δι τυαϊϊδ, ἄοογς, ανπὰ δας ἃτα δῇ δααϊτίοη οἵ ἴδ 
ΟὨΒγοηίοϊεγσ. Ου [δε Ἰοσδίίοῃ οἱ ἴῃς Βεἰ᾿-πογοης οὔ. τ (ἢ. 655 (Ὁ) --- 

6. Βα'αἰαι} 705. 19“ τ Κ. 9" , ποῖ οἰοαυγν ἰἀεηι θά. 
1-10. ϑοϊοσμοιβ δοῃά-δεγνδηίβ.--- ΤΆ Κοη ἔτγοπι τ Κὶ. 939-.-.-8, 

πον ἐμς εἰν άνγεη οἵ ]ςγαοὶ σοπσιϑά ποῖ]. ὙῊΣ τεδαϊῃρ οὗ τ Κ. 
9" “ὙΒοπὶ Πα Ομ] άτεη οὗ Ιβγαεὶ τὐεγε ποί αδἰε υἱίετ!γ ἰο ἀδβίγου ᾽" 
ννᾶ5 80 ὑηρ]εδβαηί δαἀπηϊββίοη ἴο ἴῃ (ῃγοηίς!εσ, Βθηςο (Πϊ5 σμδηζα. 

-ΟὈὐ ἐμεηι ἀϊά δοίονμοη γαῖδε α ἰευγ]. Ἀσοοτγαϊηρ ἴο [με οἰθασ ἴτω- 
ΡΙἰςδἰΐοη οὗ τ Κι. 51:59 α1...) αἱ Ἰεαβί ἴῃς ἰενυ οἵ 2ο,οοο πηδῃ ἴοσγ ψουκ 

ἴῃ (ῃε 1,Θθ πο γ)85 σοπηροβϑά οἱ [5γϑε] 65, δηὰ ργοῦδν α͵50 {86 
Ιενυ οὗ ξοίοοὸο πιεῆ. ΤΒδ γενοὶὶ ὑπάογ ΒἊβοθοδπὶ (1 Κ. 12) νγᾶ8 

θαϑεά ὑροη {8 Ορργεβϑῖνε τηβᾶϑυσθ. ΤῊΐϊβ ραϑϑᾶρε ((γτοπὶ ἃ ἰδία 

δαάϊτίοηῃ ἴο τ Κ.) ἰδ Τββγεὶυ 8 ἰϊειηρί ἴο γεβοὰς ἴῃς τερυϊδίίοη οὗ 
ϑοϊοπιοη. (((. ὅ:ι. Η ἐπί. ΡὈ. 157...).-.--10. Ευεν πο πωπάγεά απᾶ 
.3,.9.] ἰ5 δἱ ναστίδηος τὴ [μ6 ὨυαΡογ ἰῃ τ Κ. 9" “ἄνε δυπάτγεά δπὰ 
δέν" (. ἐ). 

11. Το Βοιιδο οὗ Ῥῃασγδοἢ᾽β ἀδιιρμίογ.-- οντί 6 ἔγοπῃ τ Κ. 
9". Αςοογάϊηρίο τ Κ. 3: ϑοϊοπιοη Ὀσουρῆϊ ΡῬΒΑγδΟ 5 ἀδυρηϊεγ οὴ ΒΓ 
ταδττίασε ἰηΐο ἴῃς οἰγ οἵ Πᾶν ἀπ|}] {πε σοπιρ]εἰίοη οὗ Ηἷβ ραΐδςε, 
ψ θη Πα τηδΔ66 4͵50 ἃ ἤοιδε ἴογ ἢεγῦ (1 Κ. 75), δῃὰ δοοογαΐησ ἰο  Κὶ. 

95 586 τηονεᾷ ίτγουῃ ἴδε εἰΐν οἱ αν ἰηίο [5 ἔουβθ. ΤΒα ΓΒγοη- 

ἰοῦ ῥρᾶ55658 ονδῦ δηϊίγεϊυ [η6 Βγϑί βἰδίειηθηί δηὰ ἰηίογργεῖβ (ΠῈ τα- 
τηονδὶ 85 ςδυϑεὰ ὈΥ̓ ϑοϊοπιοῃ ἔγομι ἃ γε ζίοιβ πγοῖϊνε. ὍΤῊδ εἰν οὗ 

Ῥανίἀ {πε ΟΒγοηίο]οσ ἰμίογργεῖβ ἃ5 ἴμε ΠΟΙῪ ῥῬγεςοίποίβ νἤθγε ἴῃς ἀκ 

Βαά θδδθη Ὀγουρηί δηὰ ν γα, δΐεγ (ἢ 6 ποϊίοη οἵ ἘΖεκίεὶ (449), ἴῃ 

ΡΓΈβθηοα οὗ ϑοϊοπλοη Β [ογεῖζη να ταὶ ραὶ Ὀ6 τερατάεα 85 ἃ 58. υ]ερα. 

ἴπι Κ. 9" [{ 15 4150 βίδα [ῃδιὶ ϑοϊοπιοη {με Ὀυΐ ΜΊ|1ο. ΤῊΪ5 15 
ΘΩΓΓΕΙΥ οταἰ τε ἰῃ ΟΠτοηΐςο 65 (8η εν ἄθηςε δοοοτγαϊηρς ἴο Βη. οὗ ἴῃ 
56 ΒοΓα οἵ Δποίμεσ ψτί 6 σοῦτος ἴμδη Κι, θυϊ βυ (ἢ οπηἰ 5ϑίοη ἰβ δἢ- 

ἘΓΕΙΥ ἀστεθαθ]ε ἰο (Πε ΟΠ γοη οἸεγ 8 μδηα]ΐηρ οἵ {πε ἰεχί). 

12 1. ϑοϊοπιοιΒ τηἱηἰβίγα [08 δἵ (Ππ6 δΙἴὰτ οὗ ([Π6 ΤοΙαρ16.--- 
ἘἈεντι θη ἔγοτῃ τ Κ. 955, Ασοογαϊΐηρ ἴο [15 νεῦβα ἰῃ Κίηρϑβ, ϑοϊοπηοῃ 
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οἤετγοὰ Ὀυγη-οἴδεγίηρβ ἀπ ρεδςθ- οἴϊεγίηρβ ἴἤγεα {ἰπλ65 ἴῃ ἃ Ὑ68Γ, 

Οἰθαγγ οὐ ἴΠε ἴἢγοε δπηυδὶ ἔεαϑίβ οοτηπηδηἀ δὰ Ὀγ ἴῃς ἸερἰΒ]αἰΐοῃ οὗ 
ΤΕ (Εκ. 23".-.)) δηά οἱ Ὦ (Ὀι. 1τ61-.:), ΤῊΪ5 τηἰηἰβιγδίίοη ἴῃς ΟΒγοη- 
ἰεϊογ τεϊδίηβ, πηθπιϊοηΐηρ α]50 [ἢ ἔεαϑὶβ ὈῪ ἤᾶγηο (ν..25), θαΐ ἴῃ δα αϊ- 

ἄοῃ ἰο {8686 δῃηηυδὶ ϑεγνίοεϑ (πΠ6 ἡ ΈΚΙΥ ΘΟ δίῖςαὶ δηὰ πποηίΕ]}Ὺ 
ΟὨ65 [6 δα ἀεά (ν..3") δηὰ (5 [πε τηϊηϊδιγαιοηβ οὗ ἴμ6 Κίηρ ἅγὲ 
ταδάς ἴο σοηίοτιτη ταοσγα ἢ ἴμ 6 ἔγῪ ἀενεϊορεά τίτυδ] οὗ Ρ (ν. 
23... ΑἹ] (τᾶςς, 4͵50, οἵ Δὴγ βεγνίος δἱ (πε δἰίαγ οἵ ἱποεῆβε (πηεη- 

οπεά ἰῃ 1 Κὶ. 95), ψ ΒΙ ἢ νου] θα δῃ υπ]ανγα! ἂςὶ (ο΄. 26), μᾶ5 
Ὀδεδη τεπηονεὰ ὈΥ ἴμ6 οἶεαγ ἀεβηϊίοη οἵ [Π6 4] 85 (Π6 σηδ τυλἑοὐν 

με [ϑοϊοπιοῃ]) μα διεὴϊ δέζογε ἐδι6 ῥογοῖ;, 1.6. [λ6 στεαῖ Ὀγᾶζβη δἰΐδγ οἵ 
Ρυχιί-οθεγίης (4,).--12. ΤῊ Φ"] αἰϊεγ [Ὡς ἀεδαϊςαιίοη οἱ [ῃε Τεπι- 
ῥὶς νι βθη ([5 ϑογνίοα οὗ ϑοϊοπιοῃ σοπιπιοηςεά.---18, ΤῊ εοη»»παρά- 
τισηὶ οἿἹ Μο565] ἃ ᾿φοπιργεῃοηβῖνα Ἐχργεβϑίοῃ ἴοσ ἴδε Ἰερϑἰδίιίοη 

δῖἴνεη ἰῃ ἴ(ἢς Ῥεπίδίευςἢ. δαῤδαίάς, »ιομένιδ, ἀπ δδασοης ΟΥΓ δεί 

κασίς σονεσ (δε βχεὰ {{π|ὲ8 ἤθη εχίγα σεγοπλοηΐεβ ἰῃ [Π6 τίτυ δ] 
οἵ οἤεγίηρβ ψεγα τεαυϊγεὰ. ὙΠεβε νεσα ἴδ6 θΈΚὶγ ΘΑ δι ἢ5 δηὰ 

18ς Ὀεσίππίηρϑ οἱ δας τηοηΐῃ, ἱποϊυαϊηνς (με Ἐεαϑὶ οἵ Ττυτηρείϑ, 

δηᾶ (8ὲ ἴπτες ρτεαὶ [οϑεϊναῖβ ἢ {ΠεῚγ ἀϑβοςίδίοθὰ ἀδγβ οὗ νᾶνε- 

ββοδῖ (νι [ῃ6 Ῥαββϑονοῦ) δηὰ δἰοποιηθηὶ (ἰῃ [86 βᾶπιθ τησηίῃ 

ἢ τς Ἐεδϑὶ οἱ ΤΑθεγη 8065) (οἢ. Τν. 23". ΝῸ. 285-290"). Οἱ 
ἴΠ656 ἀδγϑ ἰΐ 15 τωρ] δά ἰμδὲ (ῃ6 Κίηρ διἴπ156}} ἴοοὸκ ραγί ἴῃ βοηλα 

αἰγεςῖ ἂν ἰῃ (Π 6 5δογίβοῖαὶ βεγνῖςεβ. 

14.160. ϑοϊοπμοηΒ Δρροϊπίπιθηίβ ἔογ βοσνίοθ ἰῃ (Π6 Τεταρίθ 
δηὰ 18 οοτρ]ο101.---Α σοπιϊπυδίίοη οὗ ἴῃς εἰαβθοτγαίίοη οὗ τ Κὶ. 9", 

Ῥᾶγα!]εὶ οὐΪγ ἴῃ ν. "5 ἢ τ Κὶ. 955.--14, Ἐργ Ῥανὶ 5 Ὅσγάεγ 
1ογ ἴῃς ἀὐνίδίοης οἵ ἴῃ6 ῥγίεϑίβ δηὰ (με 1,ονῖ[ε5 ἀπά (πε ραῖθ- ΚΘΕΡΕΓΒ 

ο΄. τ Ο(Β. 23-6.---16. Τῇῆε Κέηρ] Τλανὶα.---ΤΊς ἰγοαδμγε5] ἐ.6., ἴῃς 
[υγηϊΐυγε οὗ (ῃ6 ΤΈΠΡΪε δηὰ {πε βἰιῖ σοηίτ υϊεα ἴον [15 βεσνὶςεβ 

δηὰ βυρρογῖ, [δε ργονίβίοῃ ἴοσ 115. πιϊηἰβίογβ (ο΄. τ ΓΟ. 2659-:)--- 
16. Τα μηδ] βυϊηπιασυ: Α πῶ αἱ! {16 τυογὰ οΥἩ δοϊοπιοη, τας ἀὐοορι- 
2589 ὕγονι ἐπ ἀαγ οἵ ἐμ γομιδαϊοη οἵ ἐπα μοιδε οὗ Υ αἰιυεῖς τρηο 

{ε σον ῥἰεἰέοη οὐ ἐμ μοιδε οὗ Υ αὐμπυεῖ ἱμγομρῖ; δοίονιοη Ἐ (Βα., Κὶ.). 

11 ἔξ. ϑοϊουμοῦβ ἰγαάδ αἱ Ορδὶσ.-- -ΤάΚοη στὰ βοπγε σἤδηρεβ 
ἔτομι τ᾿ Κὶ. ρ.., Αςοογαϊΐην ἴοι Κ., ϑοϊοπιοη Ὀυ}}45 5105 αἱ Εζίοῃ- 

ξεῦεῦ δὰ Ηἰἴτγαπὶ, Κίηρ οἱ Τγτε, ργον 68 ἰπὶ νυ] βα!]οῦβ [μα 90 
στ (μῈ βεγνδηῖβ οἱ ϑοϊοπιοη ἴο Ορμῖσ. Ασοογαΐηρ ἴο (μτγοηΐο]θϑ8, 
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Θοϊοπμοι νοΐ ἴο ΕΖίοη- σε εγ, Βεσε ΗΙγαπῚ ϑεηΐ Ηἰπὶ θοῖἢ 5βῃΐρ5 δῃὰ 
βδίϊοσβ. ΤὨΪβ ἀἰβογερδηου 885 Ὀδεη στεσοης θὰ οἡ ἴμ6 βυρροϑί['οῃ 
1μαῖ ἴῃ βοπαϊΐηρ οἵ 5105 γγᾶ5 οἹἱῪ [με βεπαϊηρ οὗ πηαίεγίδὶ ἴοσ {Πδὶγ 

Ἄοοηϑίγαοτίίοη (Κε., Ζοε.); οὐ δὴ ἰάθη οὗ τηεδηΐηρ μᾶ5 Ὀδεη ἑουπά 
Ὀγ [ο]]ονίηρ ὦ, (5, ἰῃ βιυἰκίηρ ουἱ το μη δ), ἐι6., Ηἴγαπι ϑεηΐ {Π͵πε- 

τῖϑα ἰο ΟΡΗΪΓ 505 ἔγομι ἃ βαγθουγ οἡ ἴῃ6 Εεὰ 568 οἵ Ρεγβίδῃ αυ]ῇ 
ΨΒοΣΟ ἴΒ6 Ῥῃορηἰοΐδη5 ταῖρῃϊ μάνα μδὰ ἃ ἰγδάϊηρ-ροβὶ (ΟἽἍ.). Βαυΐϊ 
16 ἀἰϑογερδηου ἰ5 γε] δηα ργοῦ Δ Ὀ]Υ ἀγοβα [Ὠγουρῇ [μ6 ΟΠγοπίο 65 

φΆγα 655 σοδαϊηρ οἵ (ῃς ἰεχί οἵ τ Κ., 1Π|655 ΟΠ6 ΠΊΔΥ 8551:1Π16 5 Οἢ ἃ 
Ιδοκ οἵ σθορτδρίςδὶ Κπον]θάρσε [μδἰ 6 τεα]ν Ἰπουφῃϊ 5ῃϊ105, 85 6 }} 

83 5δ,]ογβ, οουἹὰ Ὀὲ βεηΐ ἔγοτῃ Τ τε ἴο ΕΖίοη-ρεῦεσ. Ασςοοτγαϊΐηρ ἴο 

ΟΒσγοῃίο!εβ 450 ἰα]θηΐβ οἱ ροϊὰ ψψεσγεὲ Ὀγουριὶ θαςκ, νη ἷ]6 δοοογάϊης 
ἰο Κίηρϑ οῃἱγ 420.--- Εκίοη- ρεδεν απὰ ΕἸοἰ]. ΤὮΏΕθε ἵννο ρίδσεϑ τα 

ὨΘΩΓ ἰοφοίμεῦ αἱ [6 πουίμειπι ἐχίσεγαν οἵ τ[ῃε Οὐ οὗ ᾿ΑΚαθδῇῃ. 
ΤΒε οχϑοῖ 5ἰῖε οἵ [ῃξ ἔόοππεσ ἰ5 ἀηΚπόνση; οἡ ἴμ6 βαρροπί(ίοη [μαΐ (6 
δ} εχιθη θα ἐογπιο τ! ἔυσί μοῦ ἰπ]δηά, ἘοΡίπβοη ἰάἀεητβεά ἰξ ψ ΓΒ 

“Αἱ5-εἰ- Ομ μάγαη, Βἔζεδη τα 165 Ὠογί οἵ ἴῃς ῥγεβεηΐ μεδὰ οἵ ἴδε ρυ]ῇ. 

ΕἸαΙᾺ οὐ ΕἸοΙμ ἰ5 ἴμ6 πιοά. ᾿βκαδαλ αἱ (με πεδὰ οἵ {π6 φυ!].--- 

Ολμὲν]. ὙΒε εχδοῖ ἰοσδ]ν ἰα ὑβκηόνῃ. [1 μ85 θδθῃ ρ]δοθὰ οἡ 
186 οαϑίογῃ οοδϑί οἱ Αἰτίςα, ἰη [πάΐα, δηὰ ἴῃ βου (ῃ-Θαβίθσῃ Ασδθίδ. 

ΤᾺ [δἰΐον ἰ5 [ῃ6 τποβί ΠἰΚεὶγ (σ΄. τ ΟὨ. 15). 

1. Ὁ5,Φ}] Καυ., Κὶ. 58ΟΤ,, Κονι., ὈοϊΪὰ Βετε δηὰ ἴη τ Κὶ. ο'" ρτεῆχ 
ἴὰς ἀτίϊεὶς, “γ, αἴτεον ΚΊο.- --αἰϊτον ποῦ τ Κ. μᾶ5 Ὁ)2 ὉΦ ΓΝ. ον} ὨΝῚ] 
τ Κ. Ἴ 05 γ" γινν--θ. Αἴϊτεγ γϑ98 ΓινῸ τι ἷβ νοῦβε σοσγεβροηὰβ πῃ τ Κ. 
9", τὶ" νατίατίοη ον οὗ 59 ἱπβοσίοὰ θείογςε ἴῃς βεοοπὰ "Ὁ δηὰ βεΐογε 
Ῥρη.-Ἰ. Ὑμε ΟΒτοηίοϊεγ 85 ἀερατγίθα ἔτοτῃ σ Κ.. ρ39 οὐἱγ ἰπ ἱγαηβροβίηρ 

ΛἼΟΝΩ δηὰ "γπὴ δηὰ ἰπ ἴδε υβε οὗ {με σορυϊδίϊνε (1), ψ Εϊς τ Κ. ἢδ858 οὔΪγ 
σπῖτι ΟΥ2) 5, πὰ ἴῃ (ῃς οπιϊϑβίοη οἵ 22 δείογε Ὁ Φν.---ὃ. 10] ψηιίηρ ἰῃ 
9 διὰ : Κ. 95, ἀρρϑᾶγβ οοῃίγαγυ ἴο αἱϊ 46 ῥεοῤβίε (ν, 17), ἄεῆος 'β ἴο θ6 
βίγυοϊς οὧὖἱ (Βε., ΚΙ.; τειϊδίποὰ ψῖτ ρατιϊῖνε ἴογος Ὁγ Κα., Ζοε., ΟἽ.).-- 

ὑκσν 22 ὈΥ59 ΜὉ] ἰ8 ἃ πεδὶ δ Ὀγενίδιίοη οἵ (Ὡς ἰεχὶ οἵ 1 Κ. 522 53) κὉ 
ὈΘλ πη ὑκορι.--Αἰϊοτ Ὀθν 1 Κι. [65 Ἴ» Εἰς ἢ σα8 βισυοὶς ουἱ ενϊάεηιὶγ Ὀ6- 
οδυ86 τεραγάοα 458 βυρεγῆμυοιυϑ.---9. ἼΦΝ] ψδηϊίηρ ἴῃ τ Κ. ο53, ϑοπΊε Μ55., 
διὰ ῶ, Ἐ, 9, ἰ5 ἀείεηαεα ΌὉγ ΒΕ. 88 8Δὴ Αταπιδί5πι, Ὀυΐ ἰ5 γί κα τν βίγαςϊ ουἱ 

ὉΥ Ζοε., Οε., Καυ., Κὶ.-ολοϑνγοῦ ὈΥ 290] τ Κ. Ὡ». Ὅς ΟἨἩτοηΐοοτ’8 
δα αϊιίοηβ ᾶτε ἕο οἰδαγῃςββ.--Όγ ] ἰῃ τ Κ. (ο]οννεά ΕΥ 1»12}).---Ἰνϑοφ υὙΦῚ] 
ἴο θὲ τεδά δἵϊογ : Κ. δπὰ (δ νι ϑυφῚ ν}.---10. 1505] τ Κ. 95 πονθοπ ὃν. 
ΤΉ τεβϑοη οἵ (μἷβ8 σδηρε 18 ποί οἴθαγ απ|6558 ἔοσ Ὀγενγ.--- ΟΝ Ὁ ὈΥΦΌΠ] 
1: Κ. γικὸ Φθην οσοπ. ΤὨς 53018}16γ πυπιρεγ οὗ (Ἡ. 5 ἀπε ργοῦΔΌΪν ἰο ἃ 
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ΤΟΡΥ ϑι᾽58 ονεγβίσῃί. Βη., Κὶ., δηἀ, μονγενεγ, ἱπ (ῃ15 ονϊάθηςα ἔοσ δοῖεν 

ΟΟΡΥ͂ ἴμδη σ Κ. Ὀεΐοσε τᾶς Οβτγοηίοϊογ.--τι Κ. 888 πον 3 Ὁ Φ}Π δἱ οἰοβϑθ 
οὗ νεγβε δἔϊεγ Ὁ93.---11. 55] Ρ]., βεγβδρβ δἴϊογ ἰῃς δηδὶοαῦ οἵ (με ρὶυγαὶβ 
οὗ ῥἷδος οσ βραῖίδὶ εχίεηβίοῃ.---18. 02 ὍΝ 22). Ὅς βάτης ρῆγαϑε 
νδηίίης ἴπε 2 ὙΠ ὍΣ οσουτβ ἴῃ τῶν. 2327. ΤῸ οπγίϊ 2 ρῖνεβ δῇ δᾶαϑίεσ 
τοδαϊηρ, Ὀὰὲ 411 μ55. Βανς ἱξ (Βε.); 3 ἐςϑομές (Κε., Ζος.); (ὦ ἀρραγεητν 

“2 (Οε.).--τιῦρπὉ] ἱμβιεδα οὗ ἰηξ. δ08., Εν. ὃ 280 ὦ (Κε., Ζοε., ΟἽ.). 
(. τ (Ἀ. 95 13" τ: 668. ὃ τἰδὰ (Ὁ) (1. 129).---"Ὧν 2Π2] ο΄. Ὁΐϊ. τό:-,-- 
14. "Ὁ}.} ο΄. τ ΟἈ. 619 αἱ) (]. 80).---Ο0ΦὉ9] ο΄. σ ΟὮ. 15:3.--πφῦΠῸ] οἵ. τ 
ΓΒ. 235 (1. 42).---Γυ 05] οὐ. τ ΟἩ. 957.---ϑν Ἵν» 9 Ὁ] αἱ ευενν ξαίε (Ἰ. 
124).---1δ. ΓΊΧῸ] τεϊαἱποὰ Ὁγ Καε., Ζοε., τ΄. Ἐπ. ὃ 282; τεδὰ ψῖὰ 
15 (ὈἸγΥ00) Βε., Και., ΚΙ. Κονι.; Ρ]. (γχῸ) ὦ, Ἐ, Ος., ΚΙ., 580Τ.---16. 

ὍΝ Ἢ] τρμο ἐπῸ ((}ι15) ἄαγ, ἐ.6.,) ἴῃς ἀᾶν οὐ νας ἢ δϊεγ (ῃ6 οοπβεογαιίοη 
οἵ (δε οοπιρ!εἰεὰ Τεταρὶς (μα τερυϊατ ρα ]ῖς τνογβμΐρ γᾶ σοταπηθηςθα ἴῃ 

 (Βε., Κε., Ζοε.). ΝΈσιυ αἱ! ἐδ τιυογὰ οΥ 5οϊονποηπ τσας ῥγεβαγεά τρ] ἱμπὲς 

ἄαν, ἐμ 7οινιἀαδέοη Οὗ 4᾿6 ποιιδα μρ1} ἐς σοπε ῥίοἰέοη: ἐπ6 βόιδε οΥ Υ᾽ αλιυεΐ; 
τοας βηϊομεὰ (6.). τρκῦρ ἴβ (Άκβὴ 88 Ὄχρίδίπεά Ὁγ πϑιο. Ὧτ. ΤῊ. 
δ τφο ΟΙ5. βυχχεϑβίϑβ [μὲ ὈΝ)Π ἰ5 ἃ οδϑε οἵ ἀρροϑίοη. Βυϊ (15 γεπά τίη οὗ 
Κα. δηὰ τμδῖ οἵ ΑΝ. δὲ Ββαύβῃ; Ὀθεϊίεγ δέϊεγ ὦ, ἘΝ, (Ὁ, γεδὰ 5.) ὕγοηε ἐδιό ἄαγ 

67 ἐμ γομνιδαίϊίονι (Οε., Κὶ.). (ὦ τεαὰ αἶβο γὴν Γ}2 πρὺφ γι πρ. ΤῊΪ5 
(ξἴνεμ δθονε) ἰβ ῥγεΐετγεά Ὁγ Βη., ΚΙ. Κον». (Ὅν ἢὰς ιῃἷς δηά αἰϑὸ 
γγῦϑ9 Ψ. Βη. τερατὰβ ἴ8ε ςοποϊιϑίοη 88 ἔγοπι ἴῃς υποδποηΐοδὶ ϑουτοα. 

Μυςὰ, Βονγενεσ, ἰβ ἰπ ἔδνουσ οὗ γν Γ2 ΣΦ᾽ σοπυίηρς ἔγοπι τ Κ. 95, ἀπά 
ἷπ πὸ ΜΔΥ θείης ἃ οοττυριίοη.---17. ΓΥνΝ ὉΝῪ Ἴ22 Ἰνν»ὺ ποῦ Ἴ5Π 1Ν} Ἢ 
Κ. 9" ΓΥΥΝ ΓΝ ὝΦΝ Ἴ22 10 .}2 ΠΟ ἼϑΌπ ΠΦΡ 2) Ν1.---Ὁ.5] τ Κι ηὺ Ὁ".-18. 
Ὁ] νναπιίηρ ἴῃ τ Κ. 9᾽7.- ΟΣ ἸΣΡῪ ΓΌΣῊΝ ἩΝῺΡ Ὅ3] 1 Κ΄. ΣΝ ΩΡ ΓΝ ὯΝ2 

ΓΎΩΝ.---] τ Κ. 5.--- Βε ΟΒτγοηίοϊετ μδ5 ἰγαηβροβθὰ ποὺ γἼ» ὉΡ, δηὰ 
ἸΝ2Λ οὗ τ Κὶ. 931-25. ΟΙΦΌΠΙ) τ Κι. 935 ὈΛΦ»..---ἰ Κ. μα5 2"; Ρεΐογε 73". 

ΙΧ. 1.12. Το νἱδὶ: οὗ ἐμ6 Ουθε οὗ 58684.--Τάκοη ἱἢ 
δἰπιοβί πὸ ναγίδίίοηβ ἔγομῃ ᾿ Κὶ. τὸ "..3.---ἰ, δλεδα] ἴῃς Ἰαπὰ οἵ (με 
ϑαθθδη58, οἰΐοη πηοπιϊοηδὰ ἰῃ ἴῃς ΟἿ᾽, ζ΄. τ (Ἀ. 1".5.. δίπος 5868 

νυ 8 [Δ πΊοὺ ἴον ἰ(5 (Γδάε (ΕΖ. 273. 3) δη σοϑγ ψάγεβ (ΕΖ. 385), [15 

Οὐδοη οου]ὰ ψΜ6}} μάνα ποᾶγὰ οἵ ϑοϊοπιοη δηὰ [ἷβ ἰυχυγίουβϑ σουγί, 

ἴῃ 15. 6ο" [15 ἱπμδ δηΐβ ἃγῈ γεργεβθηϊθα 85 δρουΐ ἰο Ὀτίηρ ροϊ ἃ δηὰ 
{γδη Κίποθηβα 858 {ἰραῖα ἴο ἴ5γ86] δῃηά ἰο ρᾶν ποιηᾶρθ ἴο Ὑδῃνῆ .--- 

Ηανγά φμεείοη5] (ΛΠ). ὙΤὨΐ5 ννογὰ 5 υϑεὰ ἴῃ [Π6 5656 οἱ ἀαγᾷ, 

οὗξομγε δαγίηρς, οὐ γἱ Δἀϊες ἴο Ὀ6 ρυιεββθά (85 ἴῃ ἴῃς ϑδῃιβοῃ ϑδίοσίθβ, 
7α. 14), οἵ βαρ ὶν ῥεγῥίοχὶηρ φμεοίίοης, [Ὲ6 Ῥγοῦ 0 ]6 πηθαηὶηρ Παγα 

(ΒΏ8Β.). Τῇε Ουδεη οὗ ὅ5μεθα νυν σΟΒΕΪΥ ρ 5 σᾶπη6 ἴο ἰεϑὲ {πὸ 

τερογί οἵ ϑοϊοπιοη 5 ννἰβάοπι δηὰ ρίοσυ, οἵ ψῃϊο ἢ 5886 δὰ ποαγὰ ἴῃ 

ἀϊϑίαπι Αγαρθὶδ.---2, Αἰΐογ 58η6 μά ἰοϑίθα (Π6 Κίπρ᾽5 ψίβάοηι δηά, 8, 



ΙΣ. 1-13.} ΨΙΒΙΤ ΟΕ ΟΕΕΝ ΟΕ 5ΗΕΒΑ 35] 

μιὰ οὐϑεγνεὰ ἐδς ἄομδο ἐμαὶ μὲ καά δωδ--ἰ.6., εἰἴμεν ἴῃς Ὑεπιρ]Ὲ 

ογ, δι 5 πηοσο ᾿ἰκοὶγ, (δ ραΐδος (σί. ν. "), οὕ 811 μἷ5. δυϊ]άϊησβ σου- 
βἰἀεγεὰ 85 οὔ βίγυςίυγο- --δηά, 4, [με Ἰαχυτίουβ ἀρροϊπιχηθηῖβ οἵ Ηἷ5 
βεσυδηίβ, ἐἤεγε τϑα5 πὸ γιοῦὸ δρίγι! (ὀγϑα!) ἐπ μεσ, 586 Ὀεΐῃρς αυΐία 

ΟΥΕΓΟΟΠΊ6 ὈΥ Δϑἰοῃβῃτηθηῖ. ΟἿ. 705. 21: κ', ψβεγε [86 Ῥῆγαϑα 5 

δα ἴον [Πε 1ο58 οἵ Ὀσγεαῖῃ [πγου φῇ ἴθατγ.---Αηπὰ μὲς ἀδοομέ ὃν τοπίοῦ, 

με ωεπῦ ΜΡ ππίο ἐπα πομδε οὐ Υαὐιυο}} ΑΝ., ἘΝ.., θυΐϊ τεδὰ γαῖπεῦ 

σὰ ἘΝπι. οὗ τ Κὶ. το" απὦ πὶ δηγη-οὔεγίηρ εὐμΐοῖ ἠδ οἤεγεά ἐπ 
ἐπε μομδε οὐ γαβιυεῖρ (υ. 1.).----6. ΤῊΣ ΟΒτοηΐοοῦ οι ρ δ βίβοβ ἰμδὲ 
ϑοϊοπιοῃ 5 νἰβάοπι γαῖμεσ [μδῃ ἢἷβ γε! ἢ οδιι565 ἴῃ6 στεαΐ δϑίοῃ- 
ἰϑδῃτηεπί οὗ [πε ἔογεῖστι φυθεπ ὈΥ δαάάϊηρ ἴο [6 δοοουπί ἰῃ τ Κ. [86 
ΜΓ 5 ἐΠ:6 ργεαίγιε55 οἵ "1. ιυϊδάοηι.---6. ΤῊς πογὰϑβ μὲς (Ὑδανε}᾽8) 
ἐῆγονς (τ Κ. τοῦ ον» ἐδ ἰάγομε οἵ 15γα6}) ἰο δὲ κὶπρ 707 Υαλιυεῖ ἐν 
Οοά (δὰ δἀάϊτίομ οἱ ἴῃ6 ΟὨτοηίοεγ) βϑῇον ἰῃ ἃ 5βἰγἰ κίηῃσ τὰν ἴμ6 
τῃεοοσγαίίς βιδπά-ροίηπι οἵ 86 Ομγοηίοϊοσ, ο΄. ᾿ Ὁ. 285 29".-9. 4 
μωμαάγεά απὰ μυερῖν ἑαϊεηῖς οἵ οἰ 4] ἃ ϑατὰ δαυϊναϊεπὶ ἴο πόσα ἴδῃ 
ἴῆγεε δηὰ οὔθ- Β8] τ] οη 8 οἱ ἀ0]14γ5.----10. Αἰγμηνγεε5]. (Ὁ. 
21.),.--12. Βεσῖάος “"αὲ ιυπίοῖ σ΄ μαά ὀγομρὴξ ρο ἐπὸ Κἰμρ]. 
ΤᾺ5. ἰεχὲ οἵ (Βτγοηὶςϊεβ ἱπιρ]165 ἴμδὶ ϑοϊοσασοη γᾶνε ἴδς Οὐδθῃ 

οὗ ὅ58εῦα 411] με ἀδδϑίγε ᾿εβϑί 68 με δαυϊναϊθηϊ οἵ (μδὲ ψ Ὡο ἢ 586 
Βα Ῥτουρῆϊ ἴο Ηἰτὰ (ΚαΕ., Ζοο., ΟἽ., Β8.). ὙῊ5 ποίϊοῃ τηδυ δᾶνε 

δτίβεη ἔγοιῃ ἴῃ [μβουρᾷί [παἰ Θοϊοσηοη μου] ἰῃ πὸ γᾶν ὃς ἱπάεδιοα 
ἴο [δε Οὐδεη. Ἐ τϑηάογβ οἱ τη ο ῥίμγα φμαηε αἰἐμίογαί σα ἐμηι. Βετ- 

ἴλεδι ψου]ὰ τεδὰ δεϑέάες ἐμαξ ιυπίοῖ, {86 κῖηρ (οἱ Ηΐ5 ἔγες ν}}}}} ρανό 

ἰο κον ὩἸΡῸΤΙ Τὸ Μ2Π). Τῆς ἱεχὶ οὗ τ Κ. το", δοδέάες ἐἶα! τυλέονε 
Με ρανὸ κεν αεσοογάΐπρ ἰο ἐπε μαπά οἵ Κὶπρ ϑοίονιομ, ταδδῃβ ἴῃδΐ 

ϑοϊοχηοῃ ψᾶνε ἴο (ῃ6 Οὐεεθη οἵ 5μεθᾶ ρἰ 5 οοπηπιθηβυγαίε Ὑτ ἢ ἢ 5 
οὐ με] ἢ δηὰ ρόνεν (5807... 

1. πρῸ] τσ Κ. τοὶ προφ.---Αἴιογ ποὺ σ᾿ Κ. μα8 πινῖν ον, ἃ ρῆγαβε οὗ 
ταυςἢ αἰ δηςυγ.-- ποῦν τ ΓΔ25] τ Κι Ἰρο». ΤῊς ΟΒτοηίοϊοτ᾽β τἰοχὲ ἰβ τθοσα 
ἀεβηΐίε, οὐ. ν. ".---οῦ  Υ}}} τ Ε. τοῦ ΠΟ ΘΥ" ΚΏΠ1.---2.}0] τ Κ. ἽΚΌ 21.-- 
09} τ Κ. νῦκν.---ἢ. ποῦ ϑῸ ΣῪ ΟΡ) ΜἘ}} Κὶ τοῦ ἼΘΌΣ 10 Ὀ5ᾧ5) “Δ πὴ κῦ, 
--. ποῦ πν] σ ΚΕ. τοὶ γϑϑη 9 ὔν.-τ-ᾷ, ὈΠυσΊ2 0} υυδηϊτίηρ ἱπ τ Κ. τοῦ, 
1βου φῇ ρίνεη ἴῃ 49.---ἰρνῦρ}] α ΚΕ. τῦρν. ὙῈΣ ἔοττπεσ σῖῖμ (Ὡς πιεδηΐπα 
απὸ πὲς αϑοεν ιὐἱδὴς τυπίον "6 μδεὰ ἰο ἀϑοοπᾶ ἰο ἐπε ἄοπϑε οΓ Υ αἰιοεΐ ἰΒ ὑτε- 
{ειτοά Ὁγ Κε., δὰ (ἢς τεπάεγίηρ οὗ ΑΝ, ἘΝ.., θοΐα Βετε δῃηὰ ἴῃ τ Κ., Βαϊ 
βίηοβ πον τρθδῃ8 μὲν ἐπανιδεν, ἃπιὰ βἰπος ὥώ, Ἐ, (Ὁ βανε υτὸν ἀἷς οἥεν- 
ἑπρς, (5. 15. ῥγεΐογαθὶς (Βε., ΟἽς., Καυ., Βη., Κὶ.) (ὡ(" ἘΝαὶ. ἱπ Κ.). 
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ΤὨΕ Ἰαϑὲ οἶδυβε ἱπ (δ Πετὸ δηὰ ἴῃ ᾿ Κ. ἰβ καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο. (δ 
Βεῖα 885 (ἢἷβ δηὰ αἷϑο καὶ οὐκ ἣν ἐν αὐτῇ ἔτι πνεῦμα.--δ. Αἴϊεῖ τον τ Κ. 

τοῦ δᾶ5 ".---ᾶ. ὈΠΛ2 9] τ Κ.. 1Ο] Ὀγ2).---ἼΠΌΣΠ Γ 2 2] ψδηϊηρ ἰπ Σ 

Κι, δὴ δϑαϊοη οὗ {με Ομγοηΐοϊογ ἔογ οἰεᾶγηεββ, ἰδ κίηρ ἴμε ρίδοε οὗ 

2. ΠΌΣΟ, ψὨΪΟΝ ἴῃ τ Κι ἔο ]οννβ πρῦν, τί ἴθὴ ρον. Ιηβίοδὰ οὗ "»1 Κ. 

885 ὃν.---ἴὖ. Ὑ)Ν] ὦ, Ἐ, Θ᾽ οὗ τ Κ. τοῦ βανε 1)2), ργεξειτεὰ ἐμεγε ὈΥ 
ΚΙο., Καιιρ., Βη., Κι. 580Τ'., Βατ., δῃὰ μεγεὲ ὈὉγ Κδυ., Κὶ., Βη. ὦ" μα5 

τμῖ8, Ὀὰϊ (68 ἔο]]ονν5 ΑΙ.---8. Ἰκ09] τ Κα. τοῦ ὈκΦυ μΌῦ9.---Ύ πον πυνοῦ 1509] 
σδηλης ἴῃ τ Κι-πῦκ] τ Κ.. πνν.-νθο» Ὁ] νηϊηρ ἴῃ α Κι; ἃ τῆογὸ 
ἀϊγεςεγ Μεββίδηϊς ἐμουρμί, Κεερίηρ ἴῃ νἱενν (μ6 ξαΐατγε οὗἨ Ι5γδε].----Ἴ)0.}} 
1: ΚΕ. ον φν.--ου Ὁ }] ναπιίης ἰπ τ Κι; τηυβὶ τεΐογ ἴο 7εγαεὶ.---9. 3.0] α 
Κ. τοῖο π2.--- 5] 1 Κ. Νϑι πα δίοσ ΝἸο τ Κὶ μᾶ5 2 Ἢ».---10. Ὧ2) 
Μ25 Ἔκ ΠΟ ΣἸΣΡΥ ΟΠ ΓῺ] 1 Κ.. τοῦ! ΚΦ ἜΚ ΟΠ ὩΝ Ὅ.. ΤῊς ΟΒτοῦ- 

ἰσεϊοῦ ῥρυΐβ (Βς δοιϊ νιν μεγα οὗ ϑοϊοπλοη ογ Πΐβ ϑβεγνδηΐβ οὔ 8 ρδγ ἢ ἴπδὲ 

οὗ Ηἰγαπι οἵ Ηἷβ βεγνδηΐβ.--- ΘΝ] τ Κ.. ὈοῦνΝ, 50 α͵5ο ν. 11, ς΄. λ. Ηετγε 
1 Κ. δάὰς ἼνῸ "32.---11, ὈνΟ ΝΠ] 566 ν. 10.- ΠΡ 00} τ Κ. τοῖς ψΌ9, 
ἁπ., ἃ ογὰ ψἢοβα ῥγεςῖβα τηδδηΐης ἰ5 ἀυδίουβ (Β08Β.), ἱπιεγργεῖεα 85 

γαϊδεὰ ιυαϊξ, ἤοον, οὐ ῥανεπιεηξ οἵ ϑούὴς βοτί τὶ νΒῖ ἢ ΓΟ πουϊὰ 

δᾷτες (δβοῆὶ, Βε., Ζοβ.), οὐ. πιογε βεηθγα!ν ἃ5 ἃ σωῤῥοτί, ἃ γαϊηρ οΥ 

διίνεςς, (ὦ ὑποστηρίγματα, Ἔ γιίογα (Βυτ.), ἴμεη ΓΘ ἴβ δῃ ΕἸΤῸΣ 

(ΒΒ...) ογ ἃ πιϊβίηϊεγργείδιίοη. Ὑεῖ θοίἢ πᾶν τεργεβεηὶ δ ῥῥογίς, εἶενα- 

οι ἴῃ ἴῃς 5ῃδρε οὗ βοπιε βοτί οὗ ἃ 2ίαἠγζονγηη οὐ εςίγαάς ἀεβὶρτιοα ἔογ ἴῃς 

ἀἴϑμεβ ογ υἱδηβ1}8 οὗ (μ8 Τεπιρὶε δπὰ ρϑίδος (Ῥδὺυὶ! Ἡδυρὶ ἴῃ 5807. οὔ 
Κ᾿). (Καυ. [Καηρ.] διὰ Κι. βοίῃ τεργεβεηΐ ἰ8ε ψοτὰ τὴ ἃ ἰδουπᾶ ἴῃ 
«πεῖν ἰταπϑαιίοηβ οὗ Κ. δηὰ (Ἐ.).---ῦ ον ΥἼΜ2 ὈΡΟ ὍΠ9 ἹΜῸῺ ΝῸ}} 1 ΚΕ. 
ΤΙΣ ὉΠ ἪΡ ΠΝ ΝΟΥ ὈΣΌΣΝ ῪΡ 190 Ν2 κῦ. Ὑ8ὲ ρῆγαϑβε ἐη έλια ἰαπὰ οὗ 9, 
ἰηϑίεδα οὗ ἐπ ἐδε ἰαμπᾶ οΓ 1ςγαεὶ, βῃοβ ἴμδὶ ἴπ6 Ογοηίςϊοσ πτῖϊεβ 85 

οὔς οὗ δἷβ οὔτ ἃρε (Β8.).---12. Ἴοπτν ἼΡΟΣ ὃν ἥν] 1 Κ. 1τοἱ 
ἸΩΓῚ ποῦ ἼΟΠ Ἢ Π ΠΣ; ἼΘΙ ἴῃ ΟΕ. ἰβ 5  ΠΊΡῚΥ ἃ 5 ποηυτα ἕογ τ ἴῃ Κὶ. 

18-28. Το θα] οὗ δοϊοπιο.--- Τά εη ἔγομι τ Κὶ. το" "-:., ΤῊ6 
γαγίδιϊοῃβ ἃγὲ νΈΓΥ 5] ῖσαι.---18, δὲν πμπάγοά απά εἰχίν οῖχ ἰαϊεμῖς 
οἵ φρο ] ἴ.6., ἀϑουΐ ὑνγεη ιν πἩ}ΠοΠ5 οὗ ἀο11γ5, σοηβί τυϊεἀ ἴῃ τε συγ 

Δπηι8] ἱποοπιε.---1δ. Ἐδοὴ οἵ (ῃς ἵνψο μυπάτεα ὈυςΚ]οτβ οοηἰδίηδὰ 
ΠΘΔΙΥ 22 Ρουπα5 (ἀνοϊγά ρο 5) οἵ φρο], γγοσί ἢ πθαυὶν ὅ,οοο ἀο]18γ5, 

δηὰ, 10, εαοὶ οἱ ἴπ6 ἴἤγες Ὠυπαάγεοα 5} 1645 σοπίαϊποα 4} [15 
διπουηί. ὍΠε τεδάϊηρ, ἐἤγες »παπεῖ!, ἰὰ τ Κα. τοῦ ἰ5 ἱποογτεοῖ (υ. ὁ.). 

--17.. 1νον}] ν᾽5 βϑεουγθὰ ὈΥ ϑο]οπηοη 5 πᾶνυ, οἵ. ν.".---21. Ας- 
σογαΐης ἴο ΟἈΒγοηΐοϊεβ [86 Ηδοὶ οἵ ϑοϊοηοῃ ψϑηΐ ἴἰο Ταγϑ ἢ. 

Τὶ (5 νἱδνν ννᾶ5 ἱποοῖτεοὶ ἰ8 βββεη ἔγομὶ ἰπῃ6 ὑγοάυςί5 οὗ ἴῃς Εδδὶ 
Ῥγουρῃί Ῥδοῖς ὈΥ ἴπ6 νεβϑβε]5 δῃὰ ὈῪ {πὸ σείθγομος ἰπ Καὶ. 224 ἴο 

7Ἐοβμαρμδῖβ βῃϊρ5 οὗ Ταγϑῃῖβῃ νυ ἢ ψεγε βιδιοηδα αἱ ΕζΖίου- 
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ξεΌεγ οἡ ἴμε Ου] οἵ Ε]Δῃ ἴο ρὸ ἴο Ορῆϊγσ. Τα ΟὨγοηΐοϊεγ πλί5- 
υπάοτγβίοοά ἴῃ ὈοΙᾺ οἵ ἴμεϑ8ὲ ἰπβίδηςεβ {πὸ ρῆγαϑε ςΠὲ2ς οἵ Ταγεϊέδῃ, 

ψνὨΪΟὮ ἀεβογίθεα ἃ ο]455 οἵ νββ856]5 Β0 ἢ ἃ5 ψεγα υ56α Ὁγ ἴῃε Ῥῃαηϊ- 
οἶδῃ5 ἰῃ [ΠΕΣ νογᾶρεβ ἴο γίεβϑῃϑ ἴῃ ϑρδίη, δῃά ποῖ {πεὶγ ἀβϑεηδ- 
τίοῃ 85 Ὲ βιρροβθεά. Ὅᾷδ δοουγδου οἵ ἢΐ5 βίδἰεπηθηΐ, μόύγενεγ, μ85 

Ὀεαῃ δρϑυσάϊν ἀείεπάεδα οἡ [πε βυρροβίτἴοη {μαΐ [Π6 νεβ56}5 τηδάβ ἃ 
εἰγουϊ οἱ Αἰτίςα ἴο ϑρδίη (5εῈὲ Επρ. Τγδῃ5. οἵ Ζοα. Οορι. ἷπ ᾿δησα 
ϑεσίθβ, ρῃ. 28 ().--26-28. Οὗ. τ. 

18. ὈΦΦῚ] 1 15 παπιίϊης ἰῇ τ Κ. 1ο",,-ττλ 5] σ Κ, 155.--14.. Ἴ2Ὁ 
ὉΠ "2 ΝῸ]. ϑίποας ἴῃεβεὲ ψογὰβ ἄρρθδᾶγ ἴῃ τ ΚΕ. το", {86} τεργεβεηὶ 
με οτὶρῖμαὶ ἰεχὶ οἵ (ἢ. (υ΄. ὦ τῶν ἀνδρῶν 4150). Ιῃ {μεὶγ ϑοῦγος, σ Κ., 
186 ἃγα υϑυδ!]ν τεραγάβα 85 ἃ ςοττυρίίοη, δηὰ (ῃς επιεηἀδίϊοηβ ϑυρχεβίεα 
τε πυτηοτουῦβ. ϑίηοα (ὦ μ895 χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων, ἀπὰ 

Ψ)» τε φορον ἴῃ Φ"- 2 Κ. 233, Βοε. τεδὰ "Ὡ "2)9»Ὸ 125, Τπεηΐῃβ ἴῃς 88π|ὲ 
ψῖτἢ Οὐ “ἴδ βυδ]εςὶ Ρεορὶε ᾽ ἔογ Ὀνμῦ, δὰ 5ΒΟΤ.. (ου Κ.) ψῖὰ 
ὉΣὭΓΩ ἔος Ὀπση, ΚΙ. Κορε. τεδὰβ ἴβεγε πὰ μεγε Ὁ» ὝΦΝΟ ἼΩΝ αἰτοῦ 

δ, ἈΪΟΒ 845 “ οἰξῖεβ᾽ ἴογ Ὁ π. Κϑυ. Το]ονίηρ Καπιρ. . .. ΝῺ ὝΦΚΝΟ Ἴ2 
Αὐρεξομδη υορ ἄδηι τσας εἰπξαπι οι. .. Βῃ. ϑυχρεϑῖβ (Ὁ ἢ)" ὍὭΨΝΟ 

“Ὁ 2. ὈΠΌΠΙ μηρεγεοίριεί ἀϊε Αὐξαδεη ἀδν (ϑιβάϊε Ὁ) μπὰ ἀδεν Η ὅπάϊεν 
μηδ ἀεν Κύπέρε, εἰς.--2. 2] Αγαδία τ ΚΤ. χψη. Τῆς ἰογπιοσ 'ἰ5 τεδα ἰπ 

1 ΚΟΡγ Βη., Κὶ., 5ΒΟΤ.. (μοί65), εἰ αἱ.---"Μ"2Ὁ ὈΣΎΠΟΓ] τ Κ΄. ὈΝ05, ἽΠΌΟΙ. 
πον 327} Ὁ.Ν.20] δὴ δάαϊτίου οὗ (ες (μτοηίΐοϊεν.-- -1δ, Ὁγη 5] παπτης 

ἴῃ τ Κ. 1οἱν,--16. γνῸ φῦ] τ Κι. τοι Ὁ) ὕφῦν. Τῆς τεχὶ οἵ (ἢ. ἰ5 
οοττοςῖ, 85 (με ἔογεροίης ΓινῸ Φ' βῆονβ. Οοἱὰ νῶβ8 τεςκοηθά ἰῃ 
5δῃεκεῖβ (Βη.).--17. Ὅγ70] βυρϑιυϊεὰ 85 πλογε ΑΓΔ ΑΓ ἴογ ἸΡῚῸ ἴῃ τ Κὶ. 

1οῖδ,.--18. ὈΥΤΝῸ ΝΌΞ᾽ 2712 Φ291] τ Κ. 1ο]" ῬἽΠΝῸ ΠΌΣ» 9} ΦκῪ. ὍΤῆἊ 
οτἰρίπα! ἰεχὶ οἱ Κ. 85 βεεῃ ἰῃ (ὅ νγὰϑ ὑσοῦΟΪῪ 1" ΠΝῸ ΜΌ29 ΟΝ} 'ΦΝ 
(5ΒΟΤ.) απὰ με γόης μαά αἱ ἐΐ δαοξ {6 πεαάς ὁ διες (οαἰνε:). 
50. δβϑεητ δγ ΚΙ., Βη., εἰ αἱ., αἴϊες Οείρεγ, ὕύγεολγζι, ρ. 343. ΤῊΣ 

εὔδηρε ἴῃ Κ. ἰο γομπᾶ ἰοΡ 8 τῆδὰς Ὀεοᾶυϑα οαῖνεβ ψετε οβεηβῖνε ἃ5 
᾿β προ ]5 οὗ Ὑδανεῃ. [Ιῃ ΟἩ. “διὰ 5᾽ (733) νγὰβ βυϊϑιϊτυϊεὰ, παὶς ἢ 
Ἰδῖετ τνᾶβ γεδὰ γοοίσίοοίΐ (Ὁ32) (ΒΏΒ.) δηὰ ν΄ ἼπνῸ ψὰβ τεδὰ ὈΠΝῸ 

(Βορᾷ. ραγὶ.). ὦϑβα οπιῖϊβ τῆς εἰδυβε, ἱμουφῇ τεϊδίπεά ἱπ ὦ, καὶ 
ὑποπόδιον ὑπέθηκεν ἐν χρυσῷ τῷ θρόνῳ.---19. Ἴ5)ΟῸ] τ Κ. τοῖο υΟ. 
--20. η02] τ Κ. τοῖ Ὁ κϑ.-2 1. ὈῪΤ ΥἽῺΡ ὉΡ ΦΙΦ Γι ΓΝ Π ἼΡΟ ΓΊΩΝ 55] 
1 Κ. το ΟΠ ῸΝ ὉΚΡ Ὁ.2 ἼΟ" ΟΦ ΓΙ ὩΝ 2. τ ΓῺ Ν ΤΩΝΏΣ] σα Κ. ὉΝ ΝΊ2Σ. 

πριν θ)] τ Κ. πικθ).--- 22. ΠΌ5Π|} τ Κ. το πϑυπῦν.---28, ))50] πσδητίηρ ἵπ 
Ἄ οἵ τ Κ. τοῦ, Ὀυϊ ρίνεη 'π ὦ, ἀπὰ Βεηος ἴο ὃὈς τεδὰ (Βη., Βυγ., δυΐϊ ποῖ 

ΚΙ. δπὰ 580ΟΤ ).).---26. Ου νν. 5:8 οὐ. τ τ Βεῖογε 575 1 Κ. τοῦ ἢδ5 
ὈΣΦΌΡΙ 390 ΠΟ ον", πῆς ἢ (ἢς ΟΒτγοηίοϊετ ομιΐῖβ Βοτα, θαΐ 565 οἶβε- 

ες, ο΄. 13. το  Ὡ 2 ΟΥ -.. 0} τ Κ. 239 ΓΙΊΝῸ 5 ΚῚ ἣν Ὁ πη, ὙΠῸ 

ἰοχὶ οὗ (Ὰ., απὦ δοίονιον παά ὕοων ἐπομξαπὰ σἰαϊὶς ὁ ἤμογϑες, ἰ5 ἰῃαϊ οὗ 
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Φ ἱπ Κ., δπὰ δοςογάϊΐηρ ἴο Βυτ. νγὰβ ργοδον (με οτίρίπαὶ ἴδογε, δυξ 
ὨΛΩΣ ΟΣ γγ85 1220", γεῖ ὦ οἱ Κ. πιδγ Ὀς βυβρεςίεὰ οὗ Βανίπρ οοτπε μά εν 
ἴδε ἰηῆυεηςς οὗ ἢ. Μογϑονεσ, οἷοβα νοῦ] δαγεεηθηὶ βῆον8 ἐμαὶ [ΠῸ 

ΟἈτγοηίεϊεγ Βετγς ξο!]ονσεά τ Κ.. 55, 32)" ὉΝΟ Ὁ ΓΝ ον ὈΨ2Ν ΠΡΟ νην), 
85 ἶϑ ϑουτος (υ. ποίεβ οἡ σ14-1), ὙᾺΪ5 τεδαϊηρ, ἐχοερῖ ἴῃ (μς ὅπ8] ὑρτοῃ. 
βιΐ, (1299), μᾶ5 ἴῃς βυρροτί οὗ 65Λ1- (ςετίδίπγ ογἰφίηδὶ ὦ), [ες υπάεσ- 
Ἰγίῃᾳ Ηεδ. οὗ ν᾿ Ἀϊο ἢ τγὰ8 ἀου δι 1ε88 (ἢ οτίσίπαὶ οὗ (., δηὰ βμουϊὰ ὃς 
τεηάετγεά, απὰ δοίονπον μα 40,οοο δίας ο7 μογϑὸς 707 ἐμ ομανίοίΞ.--- 

ὍΠ)] 1 Κ. τοῦ ὉΠ)». ὙὨε ἰοσπιογ 845 {με βυρροτῖ οἵ 811 Κτ55.---26. 
τυδηϊηρ ἰπ Ηςῦ. οὗ τ Κ΄, Ὀυϊ ῥγεβϑεηΐ ἴβεγε ἰη ὦ. ὙἘὲε νεῦϑβε ἴβ5 ἰδίκεῃ 
εἰἴ μοῦ ἔτοπι ἃ ἀἰβεγεηὶ ἰεχὶ οὗ τ Κ. το, οὐ ἔτοπι σ᾿ Κὶ. 51" (435) τὰ τῃς 

Βιθ᾽οσε οπιϊτιοά (χ Κ. πὴ ΠΌΣΦῪ ἔοσ "Π}}) δηὰ Ὀ»9ῸΠ ἐδ κέηιρε 5800- 
διϊτυϊεὰ ἴον πρυβοη ἐδδ κἰηράονις.---28., πιο Ὸ ὈΥΣΟῸ ὈΌ Ὁ ὈΝΝΣΊΟῚ] 1 Κ. 
τοῦδ ὈΣ ΧΟ ΠΌΣΟ ἼΦΝ ὈΌΊΟΣ ΝΥΝ, ΤῊΣ Βη8] Ρῆγαβε, ΓΊΣἽΝΠ 901, ἰ5 
ἴδε ΟΒγοηΐο θ᾽ 5 ΒΔΡΡΥ βεμεγα ἰβαϊΐοη οὗ (με βοπιενμδὶ οὔϑουγε ραβϑαϑο 
ἴῃ Κ. (8εε 115). 

29-31. ΤΙ Βη4] ΒυπηπιατΥ οὗ {86 τοΐρῃ οὗ ϑοϊοποι.-- Τάκεη 
ἢ νατίαιοη5 ἴσγοπλ τ Κ. 11.-3, ΤῊΣ νδγίδίϊομβ ἃγα 85 ἴο]]ονν5: 

Τῆς αοἰς ἅτε ς8]1ε4 [6 βγεὶ απὰ {16 ἰασί, ΜὈΪΟΒ χυδὶ]γίησ ρῆγαϑε ἰ5 

δἀάεά ἔγθαυθηιυ ὈΥ [6 ΟΠτοπίοϊεγ ἴο [ῃ6 βυμητηδτίθϑ ἴα κθη ἔγομι 
Κίηρβ (ζ΄. 12:5 τότ: 2οϑ 2539 2633 28: 2. πὺ͵ ΤΠΕΙΓ τ (6 ΒΟΌΓΟΘ 5 
ποῖ “186 ῬοΟΚ οἵ ἴῃε ἃςίβ οἵ ϑοϊοπιοη,᾽ ἴπε οὔθ φίνθη ἰπ τ Κ. 11", 

Ῥαυΐ ἐμ6 αοἰς οὗ Ναίμαπ ἐμὲ ῥγοῤῥιοί, {6 ῥγοῤἤθον οὐ Αἰμῆηαϊ ἐδι6 
δμἠομε, ἀνιὰ ἐμὲ υἱδίοης οὐὁἩ 1440 {76 56ον σοποεγηῖηρ 7 εγοδοαν, ἐπῈ 
δοη οΓ Ν δαί. ὝΠΕ5ε βουγοαϑ νεγε ποῖ ἱπάερεηάεηϊ νογκβ, Ὀὰΐ γεγα 
εἰἴΠπεσ βεοϊοηβ οὗ [ῃ6 σδποηΐςαὶ ῬΟΟΚ5 οὐ οἵ [Ὠε Βοοκ οἱ Κίηρϑ 

τηθητοη θα εἰβενθοσε (566 Ιηΐγο. Ρ. 22). Νίδμδῃ ἴῃ ργορμῃεῖ ρρεᾶγβ 

δὶ ἴπ6 Βερίπηΐηρ οἱ ϑοϊοπιοηβ γεῖρῃ (1 Κι. 1), ΑΒ δ πϑᾶγ ἰΐ5 οοβα 
( Κ. 1154), ἤδῆςα ἴῃ ἐπα αοὶς οὐ ᾿ἰδίογυ οἵ ΝΝαίμαηπ διὰ ἴῃ ἐπε 
2γοῤῥιθογ οὗ ΑΠἴ)αἦν να ῬυοῦδΌ]Υ Πᾶνε τείεγεποεβ ἴο τ Κα. Βα ΠΕυ 

1815 15 50 ἴῃ ἐξ υἱδίοπ οὐ 1440 {{:6 5667 ἰδ τλοσε ἀουδί]. ΤῊΪ5 πᾶν 
τείεσ ἴο {πε Οῃγοηΐο γ᾽ 5 οἴ μεσ βϑουγος (ο΄. 121} 135); γεῖ (8 υη- 

Κηονῃ ῥτορδεῖ οἵ τ Κ. 13 5 ςαἹδὰ ὈΥ [Ὀβθρδι8 Χ]αάομ, ἃ Ὥδπλς 

ἐαυϊναϊεπί ἴο Ιἀἀο (42. νἱῖϊ. 8, 5), ἀπά μὲ πηδᾶν ἴδιι5 ἢᾶνε Ὀδεῃ 

Κηονα δἱ {με {ἰπι6 οἵ ἴῃς (Ὠγοπηίοϊεσ.-- -31, διερέ τοῦδε μὲς {αἰ}:6γ5} 
Ρᾶτί οὗ [π6 τερυ αγ [οστηυ]α ἢ ν ἰ ἢ (Π6 σοΠΊΡΙΪεσ οὗ τ ἂπά 2 Κ. 
οἰοβεβ ἢἰβ δοσουηῖ οἵ {πὸ γεΐψῃ οἵ εδοῖ Κίηρ, ἀδηοίίηρ εἰἴμεῦ ποι ϊπρς 
τόσα ἴμδη ἴΠπᾶΐ οης μδά ἀϊεὰ 85 ἢἰ5 [Δί Πεῖϑ δδά, οὐ ποσὰ ΠἰΚοὶν ἰπι- 
ΡΙγίηρ βϑοοϊδίίοῃ υἱτἢ ἢἶ5. ἔδίμευβ ἴῃ (ἢς τεαίτῃ οἵ (ῃς ἀεδὰ δπὰ 
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τυ. 5οπλα σςοπῃαϊοη οὗ ἔυΐυγε |1ξε.---͵Α πα τυᾶς δωγίεά ἐπ ἐπε οἷν οἵ 

Ῥαυϊά)]. Οὐ. τ (Ὰ. τς", ὙΤΪ5 Ῥῇγαϑα ἰ8 4150 ἃ ραγί οἵ ἴῃ8 ἔοσγηυϊα 
7υϑὲ πιεποποὰ. 

29. "ν} Κι. ν», Οὐ. ὑπ» τσϑὸ, ποῦν Ἴ50.}} ἴοσ 86 ἰοῆρεῖ ἰεχὲ οὗ 
1: Κ. στ ΠΟ 0 ΘΙ Ὁ Ό5Π).--ϑὶ. γγ2]} ΡΊ. Ἰηβίεβα οὐ ΝΊΡΒ. Ἴ25)») ἴῃ 
1 Κ. τ, 



Χ-.ΧΧΧΥΝΙ. ΤῊΕ ἩΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤΌΡΑΗ ΕΕΟΜ ΕΕΗΟ- 

ΒΟΑΜ ὕΝΤΙΙ, ΤῊΕ ΕἘΧΙΠΕ. 

[ΙῺ οοπίταϑι ἢ [6 δυΐμοσ οὗ 1 δηὰ 2 Κίηρϑβ, ἴμε (ῃγοηίοϊεγ 

ἴφμογοθ ἴῃς Ν. Κίηράοπι ἃῃὰ σςοπῆπεβ ᾿ἷβ πατγαῖϊνα ἴο ἴῃ6 [ογί 68 
οἵ Τυάδῃ. Ηΐβ πιοβί ποίενοσίῃγυ δα! οηβ ἴο ἴῃ δα] εῦ ἰβίουΎ 
ἅτε ἴῃς ἱηιγοάἀποιίοη οἵ ργορῃείβ πὰ 1,δνϊϊεβ. ὙῊΘ [ΟΥΠΊΘΓ α[οΓ 

ἀϊϑοουγβεβ οὗ ννγηΐηρς δηὰ δαπιοηϊίοη, δηὰ πα Ἰαἰίεγ ἅγα ῥγογαηϊ- 

ῃρηΐ ἰῃ δνεηΐβ σοποεγηίηρ, ἴμ6 ΤΈΙΏΡΪΕ. 

Χ-ΧΙΙ. ΤΙὸ Βείρῃ οὗ ΒοΒοθοδπι (ς. 937-920 8.0.).- Ἴ Βα 
ΟἸἈγοηίοϊοσ 85 ἱποογρογαίεά ἰηΐο ἢἷ5 μᾶγταῖϊνε (ἢ6 βητγα δοσουῃί οὗ 
115 τεῖρῃ φίνεῃ ἴῃ τ Καὶ. 12}-}" 1.-8ὲ τ41:. ΠῚ (Π 6 ἐχοθρίίοῃ οὗ 

1451::-. Ομ ἰ6ἀ ονηρ; ἴο [ῖ5 ἀηανοῦγδ]ε νίενν οὗ {Π6 τα] ρίουϑ σοη- 

ἀϊάοῃ οὗ Τἀδῃ ὑπάεγ δμοροδιη. ΟΠδρίεγ τὸ 5 δἰπηοβί ἃ νεγθαιπὶ 

ἀυρ!ϊςαῖε οἵ τ Κ. 12:-..5, ὍΤΕ (Ὠτοπίο]εγ᾽ 5 δα αἰ οἢ5 ἴο ἢΐ5 πχαίεγιαὶ 

ἴτοπι τ Κὶ. ἰῃ ο. 11 ἅτε δοοουπίβ (8) οὗ Βεμοθοδπλβ ἰοσγιβοαίίοηβ 

(15..), (Ὁ) οὗ ἴδε ἱπηπιϊίρταίίοη ἔγοτα ἴπ6 Ν. {τδ65 (115-15), ἀπά (ς) 

οὗ [86 τογαὶ ἔδυιν (1115-3); (Ὁ) ἀρρεᾶγβ ἴο ὈῈ θαβϑθά ὑροὴ 1 Κὶ. 12", 

Ὀαΐ (4) ἀπά (ς) ἅτε ἱπάδρεπαερηϊ οἵ τ Κ. πὰ πιδᾶὺ τεργεβεηΐ οἵπεῦ 
ΒΟΌΓΟΘΒ. ἴῃ ο. 12 [πΠ6 ΟὨΓοηΐοΙοΓ ρῖνεβ πλυο {Ό]|6Γ ἀεί] τα- 

βρεςίηρ ἴῃ ἱπναϑίοη οἱ 515}. 81 ----γϑί, ἴῃ γείθσεηςα ἴο [15 σδυβε, ἴμ8 

τεϊρίουβ ἀείοοιϊίοη οἱ Κδμοθοδπι δηὰ ἢἷβ5 ρεορὶς (12! “); δῃηὰ ες- 

οπάϊνυ, ἰῃ ρίνίπρ δῃ δοσουηΐῖ οἵ με ἱηνδαϊηρ μοβὶ (123); δῃὰ {(μίγαϊγ, 

ἴῃ ἱπίτοάυοίηρ ἃ ργορμείϊς δατηοηϊἴοη νῃεγεῦυ [Ὠγουρῇ (πὰ μυτ]14- 
ὕοη οὗ Ἐεδβοθοδτα δηά [πε ρεορίε (ἢ ψταίῃ οἵ Ὑδηνεῃ ἰβ ἀνογίθα 
(125:..). ὙΠΟ ρίἱοίυγα ἴῃ 5 ρίνεη οὗ ἴδε τεΐσῃι οἵ Ἐδβοροᾶτα 5 
βιυἰΚίηρν ἀἰεγεηὶ ἔγοπι ἰμαὶ οἵ. Καὶ ὙὍὙΒογα [Π6 ρΘΟρΙα ἅτε σεργο- 

βϑηίϊβἃ 85 Ἂχοεθαϊησὶν ἀροβίαϊε (1 Κ. 1435:-.) δηὰ ποίῃίηρ ροοά 5 

βδἰά οἱ Εβῃορθοαπμ. Τῆς (Ἡτγοηίοϊεσγ, οα ἰμ6 οἵπογ μδηά, πιαρηΐῆθ5 
ἘδΒοθοδηι 85 ἃ Ὀυ ]άογ οἱ οἰτἴε5 δη ἃ 85 ἃ γι ]εγ οἵ ἀγάθηϊ ψογβῃΐρρο ΓΒ 

οἵ Ὑδανει, ΟὨΪῪ [ογβακίηρ (ἢ Ιατν οὗ Ὑδανε ἢ θη δα τγ85 βίγοῃ ρ, 

3262 
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ἃ ϑ0ρροβί[ου Ὠθοθββᾶγυ ἴο Ἔχρί δίῃ (με ἱπνδϑίοῃ οὗ ΘΕ βμαῖκ, ἔγουῃ 
ΨΒοῖ. [Βα ἰδη ννᾶ5 σογγεβροπαϊηρὶγ ἀοἸνεγεά ὑροὴ [86 Βυτ ]] δἰίοι. 

οἔ ἴδε Κίηρ δπά ἢἰ5 ὑγίποαϑ. 

ΣΧ. ΒοΒοροδπλΒ γα οἴου ὉΥ ἴ8γδ6] αἴ ϑΏ 6 ΟΠ 61).--- Αἡ δἰπιοβί 
νογραίίπι ἀυρ!]ςαίες οὗ τ Κ. 12"....--1. δροοδηι} τηοά. ΜΝαδίμς, 
Ιγίῃρς ὑυπάογ [με πογίμ-οαϑὶ θᾶ56 οἱ Μί. στ ζΖίπι (Βδβά." ΡΡ. 215 7.), 

πιοη!οηθὰ ἔγεαυθηῖ!ν ἰῃ (Π6 ΕΑΥΪν παγταῖϊνεβ οἵ [βγαθὶ (τ. 129 
33.535. 376. οἱ αἰ.). ΤῊΣ Δ5ΘΈΠΊΠ]Υ οἵ ἰΓθε8 ἤεγε βῆοννβ [Βδὶ ἰῃ βρῖῈ 
οἵ ἴῃ ἱπιογνεηίηρ τεῖρῃ οἵ ϑοϊοπιοη (με Ν. {πε5 με] 5{}}} ἴο {πεῖν 

δηςίεηΐ στρα οἵ σποοβίηρ {Βεὶγ βονεγεῖρτι, Ἔχεγοίϑεα ἰῃ ἴῃς Ἵοδϑὲ οἵ 
5801} δηὰ Ῥανὶὰ (1 85. 1152 8. σὴ σ (Ἡ. 11.--ΦΖὅ. ΤῊΪβ νεῦϑε, δἰγεδγ 
ἀἰϑϊοοδίοα ἰῃ Κίηρϑ, ργορεσὶυ ργεσθάδβϑ ν.: (υ. {.). Τῆς ΟΒσοηίοϊοσ 
τηθηϊοηβ Πεγοθοδῖὰ ψὶμουΐ ἱπιγοάυςτίοη, ἀβϑυμηίηρ ἢἰ5 τοδάετβ 

δοαυδίηϊοα νῖτἢ [ἢ ρατίίουϊατβ οἵ τ Κὶ. 11 5-, Μ ΕΙΟΝ 6 ἨΔ85 ογϊ το 
(υ. ν."»). ὍΤΕ τερογί ψῃϊο ἢ 7εγοροᾶπιὶ μεαγὰ τψν85 οἵ ἴδε ἀεαίῃ οὗ 

Θοϊοτηοη.---3, Α4πηπῶ ἐδδν σεπὲ απᾶ οαἰϊοὰ μὲηι} (νδηιίηρ ἰῃ (ᾧ οἱ τ Κι. 
125) ἃ ΠΕΟΟΘΒΑΤῪ ΠΟΠΠΘΟΪηΡ ρ᾽055 ἴοσ ἴῃ6 ὑγεβεηΐ διγδηρεηηεηί οἵ 
ἴῃ6 νϑῦβεβ ἰῃ ᾿ Κὶ. 12:...--4, ΤῊΣ σεγυΐσε ἀπὰ ἴμ6 γοζε ψετὰ ἰδὲ τα- 
αυϊγοά τενεηυς (1 Κι. 5} (457) δπὰ ἴῃς ἰογοθὰ ἰδαροὺγ (1. Κ. 55“: 
ἀ54.)}, πο ΓΠοΓ οὗ ΜΒ ἢ ἰβ τηθπιἰοποά ἰη ΟΒτοηίοϊε5.---10. Μγ "μῖο 
ἤηρεν, εἰς... ΤὨΪΒ5 ργονεγθ- "κα ἐχργεββίοη δηὰ ἰμδἱ οὗ με ἔο] νης 
νΕΓΘα πηθᾶη: [ πᾶνε ἴπ6 Ψ}}} ἀπά [86 ῬΟΕΓ ἴο Ορργεββ γο ΠΟΤῈ 

θυ γον (ἢδη τὴν [αῖπεγ αἰα.---11., ᾿γ7. 125]. Τῆς ψἘἱΡ 85 ἰῃ Εργρί 
8 ΘΙΆΌ]6 πὶ οὗ τογαὶγ (ΕΒ. ΤΙΝ. 0]. 5.30ο).---ϑοογῥίοηΣ] ῬτοΌΔΌΙΥ 

[86 πᾶης φίνεη ἴο ἃ ψἢΐἱρ ψοβα ἸΔ5ἢ τνὰβ ἰυγη θα τ ἢ 5ΠΔΓΡ 
Ῥίος65 οὗ τιεί8].-- -18, 45ὰὕ ἐμὲ ξριρ σπσιυεγεά ἐδεηι τοι }]. ϑυς ἢ 
(ον σῆονβ μονν {βογουρη!Υ Βδμοροᾶπὶ ννὰ8 ρεγηχθαίθα ψἱἢ (ἢ 6 

[οο]ρβ οἱ δὴ Οτεηΐδὶ ἀεβροί, πὰ μον {{{π|θΔ ἢ6 υπάετγβίοοά (Π6 
ψ ΘΔ ΚΠΗ655 οἵ (με Βο]ά οἵ [πε μοιιδε οἵ θανίά ἀροὴ ἴδε Ν. {{|065.-- 
16. Ηἰς τυογὰ τυλῖοῖν δ ὁῥαξε ὃν Αμῆα}}]. (τ Κ. 1155. ἃ παττὰ- 
{ΐνε ποῖ ρίνεῃ ἰῃ Οβσοηΐς!εβ, δηά γεῖ (ῃ15 ἀϑβιπχθά ἴο ὈῈ Κποννῃ.--- 

16. τγ7ε μανε πο ὁπαγε ἐπ ᾿αυϊά, απὰ πο ῥαγί ἵπ  655ε᾿5 δοπ: δάσο ἰο 
ἐδγ ἰσμὶβ, Ο ]ϑεγαεὶ, ποι 5εὲ ἰο ἐμν βομδε, ᾿)ανϊ4]. ΤῊΪ5 58πη6 ΟΓΥ, 

τ τΠς Ἔχοορίίοη οὗ ἴμε 1αϑι ̓ ἴπῸ, τνᾶβ8 γαϊϑεὰ Ὀγ 58θθα ἴῃ ἢΐ5 5βδοσγί- 

Ἰϊνεὰ τεῦ ε]]ἶοπ ἀραίηϑὶ Πανὶ (2 5. 2ο").---Τὸ ἐμεὶν ἰφη|5] ποῖ ἴο 

τλεῖγ ἤόπηεβ, Ὀυΐϊ ἴο ἴΠεὶγ Ὀ]6σα5 οὗ ἐποδιῃρπηθηὶ δἱ ϑΒεοῃθῃ,.--- 

17. Α νεῦϑα δηςοἰραίίϊηρς βυβεαυδηὶ δοίΐοη δηὰ ἴδ οἰθασὶγ οὐἱ 
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οὗ ρἴασε (νϑηκίηρ ἴῃ Οὗ οἵ τ Κ. 12), εἰἴμε ἃ ρίοββ ἱπ Κίηρβ οἵ ἴο 

Ὀε Ρ]αςεά δἰϊεγ ν."".---18 ἔξ. ̓ ἀοηήγαηνε)]. Οὐ. τ Κ. 49 κ86 αὐ, ΤῊ Ϊ5 
οἰ ΕΓ οὗ ϑοϊοπιοη β σγεΐσῃῃ ῬγοῦθὈ]ν μδα αι] 6 αἰββαι5ἰδοίίοι 

Ῥεΐοτγαθ, θαΐϊ [815 πι6 6 [αἰϊεα.----ίο “5 447] ἴῃ ἴῃ6 παγταίίνε 
οὗ ἴ8ε ΟὨΒτγοηΐίοϊοσ δὴ δηδοβγοηΐβιῃ (ζ΄. 5"). ΤῈ ΟὨγσοηΐίοϊογ δἱ 

115 Ροἰμί, θεσαυϑε ἢ 8 βαγγαίίῃρ ΟὨΪῪ ἴδε ἰδίογυ οἵ ἴδε 5. Κἰηρ- 

ἄοπι, οὔ νϑῦβϑθ 20 οὗ  Κ. 1:2, ὙΠΟ ἢ οοπίδίηβ [6 5ἰδίεπηεηϊ 

ἴθδῖ 7εγοθοᾶπὶ τγᾶ8 πιδάθ Κίηρ ὈγῪ ἴδε Ν. (65. 

1. ΠΌ37] τ Κι. 12! Ὁ52.---κ2] τ Κ. κν3.--ὃν. [πη ὧδι οἱ Κ. (δἰ5 νεῖβε 15 
ἰουῃὰ ἰῃ τ Κ. τα Ὀεϊνγεεη ν᾿ 45 δηὰ ν. 35, σι (ἢς δά αϊίοι ἰη ΦΒ, “με 
τεϊαγηεα (Ὁ) δηὰ νεηὶ ἰο "8 οἰ ϑδγεῖγα ψ Ὡς ἢ ἰ5 ἰῃ Μι. ἘΡΒγαΐπι."" 

Ηεηοε 85 ἰΐ ποῦν βίδῃ 5 ἰξ βΒῃουϊὰ ῥγεσεάδ ν." (Βυγ.), δὰ ἰβ 80 ῥγἰπίεὰ ἴῃ 

δῖ. 58ΒΟΤ. Αἴϊον κυνὶ τ Καὶ. 125 88 ὉὝΡ.- ΟΣ . . . 29}} 1 Κ. 
ὈΣΧῸΣ . .. 2, ὙΕδ ἔοστμεσ ἰβ (8ε ἴγυε τεδάϊης (ΚΙ. Β5.).-. 

Ὀμκηθν 5] 1 Κι. τὴ ὈΝΎΦη ΠΡ 5.---ά, Βείοτε πτΡ 1: Κ. 124 Βα5 πγκ.-- 
δ. Βεῖοτε ἽΨ τ Κα. :2'᾽ δας 1), τίς αἴϊεν (ὦ βῃουϊὰ ὃς ἱπβογίοὰ (ΚΙ. 
ΒΗ.). Ἰηβιεδὰ οὗ τῷ. Ὁ ἴδε Ντββ. ἱπ Ὀοΐῃ Κ. δπὰ (Ὁ. γτεδὰ Ψ.--ὅ. 
τ 50] τ Κ. 1.26 ΠΣ ὈΡΤ Τιν.---ῦ, Βείοτα δλπΠ ὦ δηὰ τ Κ. σδῦ βανε Ὀνῇ, 
τ Βῖ ἢ 5μου!ά θὲ ἰπβετίεὰ (ΚΙ. Β11.).---2:05] τ Κ. Ὡ».--ορπῦ] τεϊδηϊτίοπ 
οὗ ἢ οὗ δτιίςϊς (ἡ΄. (68. ὃ 355), οἵδε ὄἼχβυαρ εβ 2510 20}7.---ὌΓ Σ.}} τ Κ΄ 

ὈΓΩΡΥ ὈΓΊΩΡ..--ϑ.ι τ Κα. 12 μᾶ5 ἩΤΟΩΣΙΥ ἽὝΦΨΝ Ὀεΐογε ὈλτοΡ (ο΄. 5ι. 

5ΒΟΤ,'., Βυτ.).---10. Ἰγν|} τ Κ. 1219 νῦν. --ῦὉ} 1: Κ. -Ἐ πιπιτ Ομ 1] 
ι Κ΄ Ἴ5η.οορ ἡ] ρρ ΚΙ. ΒΗ., Οε5. ὃ ο34. (ζ΄. Βυτ. τ Κ. 1215).---- 
29] τ᾿ Κ. τδιϑ Ὠΐϊ. 321} {.---ἼΔἢ,, ὈΝῸὦΠ] ἴῃ ΒΌΒ. οογγέροπάα, Ὁ. ττλό 
(γγο5).--Οἡ {πε δγῖ. ἴῃ ΘΊΦΣ δηὰ 52 092 οἱ. Ῥδν. 5γ». ὃ 21 (ἀ).--- 
ὍΝ] τ. Κ. 1 Ἔ ΣΥΝ ἼΟἸν.--12. Ν2}] τ᾿. Κ. 1212 οἰτοῃθουϑὶν 12)}.---- 
18. "Ὁ Ὁ). τ Κ. 1215 Ὀρπ τὰ ἼΡ5 1}5».--τῦφ᾿] λαγϑὴ γεσροηϑβα, ο΄. Ομ. 
421- 0 (01.) τ 5. 2οἱ9,---ρῶπο Ἴ905] νυδηκίηρ ἰπ τ Κ.--Αἰΐος ὈΣΡΙΠ σ Κ. 
885 ὙἼΣΡΥ ἼΦΝ.---1ά, Ἴ225 .2)Ν] (05 ΚΙ. ΒΗ͂. αἴϊεγ ἴῃς Βοπηθογς ΒΙΌ]ς, 
ἃ τεδαϊηρ οοηδτηηεὰ Ὁγ ὥλΒι, Β, Οἰηβθυτς δηὰ Βδεῦδηὰ Ὠε] Ζβοι μαννα 
ὍΣΩΝ δἴεσ ΤΊΔΩΥ Μ55. ὙΗΕ 8εηϑβο, ἴῃς ράᾶγδὶ οὶ, πὰ ν. 16 τεχυΐγε ἐδ6 

ἔογτλεσ.---ῦ}} τ Ἐ. 12:4 ὉΞῸἢ Ὁ».-τΑὔοτ ὮΝ χα Κ. [65 ὍΓΝ ἼΟιν.---λδ, 
Ὡ2Ό) 1] τ Κ. 1. πϑὸ 1. [ἡ ἰαῖϊε Βδυθίηϊς Ηδῦτεν "30 -- ὁσμδα 

(Βυχ.).--οὐπῦκη] σ Κ. πρὸ, τῆνν ἰῃ τ Κ. ἰ ψαπιίηρ δἴϊεγ ὉΡη, θὰΐ 
ΔΡΡΕδγβ δἴϊεγ Ἴ31.---16, Ιῃ τ Κ. 12,5 [ῃ6 νδεῖϑε οοϊαγλθῃςεβ τυῖτ Ὁ Ὁ9 ΝΥ 
ἰπβίεδα οὗ 91, ἀπὰ [88 ὉγῸΝ ἰμβίεδα οὗ θπῦ, Αἴΐος ἼΡοπε τ Κ. μὰ5 21. 
-ὐῦἘῖ] νδηιίηρ ἴῃ τ Κ., ρεγμδρ5 ἃ αἰ ορταρὮν ἔτγοπι ἴμ 6 ῥγεσεάϊης "9".-- 
53] πταπιίηρ ἴῃ τ Κ.---17. ὈΜΎΦΥ 221] σάτα ῥεπάδης Ὀεΐοτα ὑγανῦ οοϑ6ο. 
(τ. τι Κ. 9391.) (Ὁτ. ΤΗ͂. τ2) (α), Ὅαν. 5γ». ὃ 40 (δ), (658. δὲ τατὴ, 

1434).---18. Ὁ.1Π] τ Κ. 1215 ον, θὰϊ ὥδι, (Ὁ, ἤανε Ὁ ἽΝ, ίνοη αἰϑο ἰπ 
1 Κ. 4 ς,. βεπος πίϊβουΐϊ ἀουδὲ οοττεοὶ (ΚΙ. 518.).--δλ 92] τ ΕΚ. ἢ 
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“σι-- ες ΟΒτοηΐοϊες οὐἱβ τ Κ. 1239, βίπος δε ἀοεβ ποῖ ντίϊς οἵ ἴδε 

Ἰογίυμα5 οὗ (ῃς Ν. Κίηράοπι. 

ΧΙ. 1.4. ΒοΒοροδῖι ἀϊδδυδάοα ἔγοπι αἰδοίην [8Γ86].--- 
ΜΙ νεγγ 5! ἰσηιὶ ναγίδιίοηϑ ἔγοπιὶ τ Κ. 1251-3, ψ ὩΙΟἢ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴΠμ6 
ἰαἰεβὶ βἰγαῖα οἵ {6 δοοκ.---ῖ. Α μωράνεά απὰ οἰ ρίν ἐμομδαηα} ἃ 
8118} ὨυθεΣ σοτηραγεά ϑἢ ἴμοϑ56 οἰβεσθεσγε ἰῃ 2 (ἢ. τεοκοηθὰ ἴο 

ἴῃς 5. Κίηγάοπι: υηάεῦ ΑΒ 8 Δοο,οοο (133), υπάογ Αϑᾶ ςϑο,οοὸ 
(14:29), υηάϑῦ 7εβόοβμαρηδὶ τἱ,τόοοοο (17" 5.).-ἃ. δἠεηιαία}) 
πιεηιοηδα 4150 ἴῃ 1.25.7, σὶ νης ἃ τεργοοῖ δῃὰ ἃ ὑγογηΐϑβε οἱ ἀεϊΐνεσ- 
806 ἰῃ φςοπηθδοίίοη τὶ ἴΠ6 ἱηναβίοῃ οἵ δ 5ῃδῖ; δῃὰ ἢΪἷ8 τοογὰς 

ἴῃ 12} ἃ5 ἃ ΒΟΌΓΩΘ οἱ [86 Ὠἰδίοσγ οἵ Ἐδβοροόδῃι. 

Ἵ. ΓΔ ΓΝῚ τ: Κ. 1258. ΓῺ ἢ) ὨΝ.---Ἴ 2} 1: Κ. [0.2 95Ψ Γι).--- 

ὈμηΡ}) τ Κ. ὑκΎ δ᾽ Γ}2.- τη) ὉΠ] 1: Ε΄. πο ὉΠ. -τΌΡ5 1] 10] ον ἰπ 
τ Κ΄ ὃγ ποὺν 12.-- Τε ΟΒγοπίοϊες Βα5 (δυ5, πἰιβουὶ ἱπιραίτίηρ [Βς παττα- 
ἔνε, 5ΒΒοτίοηοα (8. νεσβε Όγ ἰῃς ομηἽββίοη οὗ ἄνες πογάϑ.---ὥὦ, πν}]1 Κὶ. 
125 ὈπΌΝΠ, Ὀυΐ ϑοπιε Μ55. δηὰ ἴδε Ὑγξ8. μαᾶνε ΠΝ ἴῃ τ Κι, ργεξειτεὰ ὉΥ 
ΚΙ. ΒΗ., 8ι. 580Τ17.--3. "3 ὕμυφν 02] τ᾿ Κ. 1238 ΤῊΝ Γ2 9. ΤῈΣ 
ΟΒτγοπίοϊεσ ἔγεαυθπεὶν υ8ε5 ἴῃς ἴεγτα 75γαεὶ ἴῃ τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς 5. κε πράοτῃ, 
ο΄. τ2..9 χει 213. 4 1819. 21--ἸΝ 2} τ Καὶ. ᾿Ξ ΌΡΠ ἼΓνγ.---ὰ, Ὀ2.ΓΝ] τ Κὶ, 
12. - ὈκΎΦΟ ))2.--ΟΡ 3 ὍΝ Ὠ2)Ὸ] τ᾿ Κ΄. νῦν Δ20 Ποῦ. 

δ-23. ἘδΒοΌΟΔΙΙ᾽ 8 ῬΓΟΒΡΟΣΙ(Υ.--- ΤῊ 5 βεοιίοη, ἱπάερεπάεηϊ οὗ 
1Κ., [4115 ἰπίο ἴἤσγθε νε]]- ἀδβηθα ράΓΑσΣΤΑΡἢ5 8]] οἵ νυ ϊςἢ ἃγα εἰ Ποῦ 

ἴτοα ἰδ6 ρεὴ οἵ ἴῃς ΟΒτγοηίοϊεν (Η-].} οἵ ἔγομῃ ἴμγεθ βουσοθβθ 
(Βα., ΚΙ.). 

γν. 515 ἸΏΔΥ Ὀὲ τεραγάςὰ 85 εἰΐμεν ἔγοπι (ἃς ΟὨγοηίΐοϊες (Κδυ., Η-].) 
ΟΓ ἔτοτι ἃΠ Ὀποδποηΐοδὶ ἐβουτος (Βπ.), ἴῃς ΟὨγοηὶς!ετ᾽᾿5 ργε-ταϊ ἀγαϑῃὶς ἴογο- 
ΤΌΠηΟΥ δηποίδιεα ἴῃ ν.19 Ὁ ἴδε ἱπϑετίίοπ οὗ ἐπε 7] μα» απὰ Βεηπ]αηεῖη 
(Κἰ.). ὙὝΒεβε νογάβ, βίηςς 81} [μς οἰε8 δῃηυπιογαίεαὰ ἃγε ἰῃ [ υά δ (ς΄. ἐπ 
“]ωάα} ἴῃ ν."), ἰξ τῆς πιδίεσίὶ ἰ5 οἰάεσ ἴδ ἴ8ε Οβγοηϊοϊοσ, γε ἃ φίοβϑβ. 

Βεη͵δταΐη αἀἰά ποῖ Ηἰβίοτγίςβ!ν Ὀεϊοηρς ἰο (δς 5. Κίπσάοπι, Ὀυϊ [ἄγουσῃ (ἢ ς 
ἱποογρογδίίοῃ οὗ 115 ἰθγτίογυ ἱπῖο ἰῃς 5. κϊπσάοτα αἴϊζεγ ἴῃς ζ4]} οὗ ϑαιηδγίβ, 
ἴδε {δε να8 ἰδίεσ σοοϊκκοπεα 85 δβανίηρ ογὶ σίπμδιν οἰ δὰ πὴ 1 υάδῃ, ἀπά 
115 νίενν ΔΡρεδγβ ἰῃ ᾿ Κ. 1τὉ (ποῖ 3) 125. 3. Σ Ἰησυ πο Δ }}Ὺ [Π68ς νετβϑος 
Ῥεϊοπς ἴο ἴῃς ΟΒγοπίοϊες ἀπά ἢς σΏΔΥ νγεὶὶ Ὀς τεχαγάθα 85 ἐμεὶγ δυΐμοσ. 
ΤῊ 5 κε νσίϑε 15 ἵτὰς οἵ (μ6 τεπιδίπαεσ οὗ (Ὡς σδαρίεγ, δἰ ἐβουρὴ νν. 15:2 
δῖε δϑϑίσηοὰ Ὦγ ΚΙ. ἴο ἀποίμεγ ϑοῦγος γεργεβθηίίης τηδίοτίαὶ οἵ Ηἰϑίοσγίοδὶ 
ποτῖῃ. Εοσ τρϑτκβ οἵ ἴμε ΟἈτγοηίοϊεῦ οὐ ὍΡΟΥ ἪΡ ὅν ((. 124) πϑπῦ (!, 
134) ν.12; ΦΟ (. 20), πὴ ΗἰρΒ. ((. 30) ν. "6; πον Ηἱρᾷ. (!. 89) νν. 

". 3... 20 1) ((. 78) ν. "6; κφοῦ ((. 76) νν. 5. 3; ςοηβίτυςἴοη οὗ δεῃ- 
ἴδῆςα (]. 117, 129) ν. 5; 2 ((. 106) ν. 5. 
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δ-12. Ἀδμοροδπλδβ ἐοσι βοδίίοη οὗ οἱ 168.--- ΤΉΕ56 οἰτ65 νεγα 
ου ἴῃς τοδάβ ἴο Ἐρυρῖ, οὔ οπ ἴμε ψεβίεγῃ Ἀ1}}5 οἵ (88 Τυάεαῃ 
ϑΒερὨ ἰδῆ, δηὰ ἤθηςα ψεγα ἰογΒβα 88 ἃ ὑγοίθοϊίοῃ ἀραϊηϑὶ Εργρί, 

δηὰ ἰῃ νίενν οὗ ἴ[μ6 ἱπναβίοῃ οἵ 5} 5Π8 (ῃ6 τεοοσά οἵ {μεὶγ [οσιβςά- 
οῃ πιᾶὺ ΜῈ }} πᾶνε Ὠἰδίογίςαὶ ἐουπάδίίοη. (Οοτηραγοὰ στ (μα 
{τοηίίοσ εἰτἶε5 ἔογιβθα Ὀγ ϑοϊοπιοη (1 Κὶ. 955-11...) [86 γ ΠΠυδίταῖα 
186 βῃγυμκεη σοηάϊτίοη οἱ ΚαΒοροδπιλ5 Κίηράοπι (6 Α5. .. 11. Ρ. 
80). ΔΠΟΚΙος (ΚΑΤ. Ρ. 241) μοὶ ἀβ5 (παὶ (μεὶγ Ὀυϊάϊην, ἐ.6., 

τευ ]άϊπρ, τνᾶ5 οσοδϑίοημδὰ (Ὠσουρῃ ἴμεὶγ ἀεβίτυςίίοα ἰῃ ἰηβυγ- 
τεοιίοη5 δὲ 6 (ἰπὶ|ὲ οἱ Βδθῃοθοδηλβ δοςεββίοη. θ, Βεϊδ-ἰ[οηη]. 

(Υ. τ ΟἈ. 2".- Εἰα»"]. Οἵ. τ ΟἈ. 4..--Τεξοα]. ((. τ ΟἈ. 4..- 

Ἵ. Βει}-τιγ]. (ΟἿ. τ (Ὠ. 2“.-- ϑο.ο]. (. 2815 705. 155 1 5. 17". 
Α ἴοψῃ ἴῃ (π6 Θμερμείδῃ, πιοά. εξ- ὄμευδκο, βουςῃ-ϑουϊμαβὲ ἔτοτα 
Βειἢ-5ῃθηλθϑῃ (ΕΟΡ. 8.1.1. Ρ. 494, π. 7; ΒΒ], ΟΑΡ. Ρ. το4; 

ΒΌΒ.), ἴο θὲ ἀϊβεησυϊϑῃεά ἔγοτι [με ϑοζὸ οἵ τ (ἢ. 41".-Αἀμϊα»:) 

186 [ογίγεϑϑ πηθητοημθα ἴῃ (με Ὠἰδίογυ οἵ Πανὶὰ (1: 8. 22), οἰβαγ ν 

ἴῃ 18ε Θμερμείδῃ (Να. τι’ Μί. 15), σοπ]εοτυγοὰ ἰῃς ἈΠ] ᾿4ὲώ- 

εἴ-τιὰ οὔ (με Ἡγαάν ἐς δεν (σΑ5. ΠΟΗ͂Ι,. Ρ. 229), οἰδεγνίβθε 

ποῖ ἰἀεημβεα.--ὃ. σα}. (ΩΓ. τ (Ὰ. 18.. Οαίῃ σἂ ϑοδγοεὶν 

Βαᾶνε Ὀεϊοηρεά ἴο Τυάδἢ δἱ ἴῃς {ἰπ|6ὲ οἱ Ἐδμοροᾶπι, βίπος δἱ (ῃ6 

Ἐπ|ε οἱ ϑοϊοπιοη ἴ πὰ ἰἴῖ58 ονγῃ [ίηρ (1 Κα. 255), δῃὰ ἴΐ ῥγοῦδῦὶν 
τοιηδίηοα ΡΒ] 5[ης ὑΠ1}} [15 ἀδϑιγαςσίίοη, ς. 750 (Ατη. 65), οσςδϑιοποά 

ποῖ υη]]|Κεὶγ Ὀγ ὕζΖΖίαῃ (264), θαϊ ψψΠοανεσ ψτοία 99 Πδά ρ]δοεὰ 

ἈΠ ϑιῖα ἀπάογ ϑοϊοπιοη.---]γεομαμ] (Ο,. τ (Ὰ. 25.-- ζΖ"} 

Φ,. τ σῃ. 2“, 9. Αἀογαῖη: }] πιοά. γα ψεϑὶ οἵ Ηδρτοη.--- 
1αοὐιῖ5}}} ἃ ποίδθ]ς ἐγοηίίοσ ἴοννῃ ἐγεαυθηγ τηεπιϊοηβὰ (ςφ,. 705. 

το ΜΙ. 1:2 2 Κ. 18:, τηοά. Τεϊ -οἰ- Ηεδν, τϑσθη!ν οχοδναίεα, 

τιϊτίγ-[ἤγεα πλ}}65 βου [ἢ-υνεϑὶ ἔγογα [εγιβαίθπι, ἀπ βαϑὶ ἔγοπι Οζα 

(Βαεά.. ρ. 118).--- ΑσοξαἸ] 705. τοῖο τ- 158 1 5. 17} 76. 341 Νε. 
ταν ἡ, ποῖ ἰἀεπιβεά.---10, Ζογέα}}] 705. 15 τορι 7ὰ. 13". 5 τόν 
185. 1 ΝΕ, τα", πιοά. δαγα, δίζδθη πλ}}65 νγεδὶ οἵ 76 Γι15816Πὶ 

(ΒΏΒ.).---Ααἡ)αϊομ)]. Οὗ. τ (Ἡ. ὅν ων).---͵)Ἰεὗγοη]. Οὕ. τ (Ἀ. 3: 

649 (δ) 45 (1) ττι.--- ͵η ὕμάαΐ; απὰ ἦι Βεη]αηιη]. ΑἹ] οὗ (Ὡς ἀθονε- 
ταθητοηδα οἰτἶε5 ἅτε ἐν ὕμάαΐ;, ἐχοαρὶ Ζογαΐ δπὰ Α)αίομ, νι ὶς ἢ 

ΜΕΓΕ ἴῃ [86 (ειτίοσγ οἵ Ῥδη (705. 195“); Βθῆος ἰξ Βᾶ5 Ὀεδῃ 

Δϑϑηθα {πᾶϊ (Π656 ἰδία σᾶπης ἰηπίο ἴῃ6 Ῥοβδεϑβίοη οἵ Βεη)διηιίη 
(Κ-., Ζοε., ΟἽ.), θυ ἴδε νογάβ ἃτεὲ ἃ Ἷοπῃργεμεηβῖνε ἴεστα ἴοσ 
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τῆε 5. Κίηράοπι. ὙΏΕΥ ἅγὲ με] ὈΥ βϑοπια ἴο Ὀ6 ἃ ρίοββ (υ. 5.).--- 
11 ἔ. ὙῊΪβ ρἰοίαγε οἵ ἐογίγεββεϑ νἱςίυ δ]! δηὰ ραττίϑοπθα [ῃγουρῃ- 
ουΐ [μὲ ἸΔηἀ 566ΠῚ8 ἴο ἱπιρὶν {Ππαὶ {πεν ψεγε ἰηἰθη δα ἰο Κεερ 1πἀδῃ 

ἰῃ βυδ)εδειίοη (ν. 5. ὙΥΊΠΟΚΙεΓ) πὰ ἴο 705} γ [86 τεπάεγίηρ οὗ {88 

Ιαβί εἴδυβε σημά οο ὑμάαμι απά Βεη]ανεη δέσανε ᾿ἷς (Β8.), Ὀὰϊ νὰ 
Ὀγεῖεσ [μὲ νίενν [μαὶ {πε} ψεσὲ ἰοσβεὰ 88 ἃ ρῥτγοϊθοϊίοηῃ δραϊηϑί 

Εφγρί. 

6. 13"} ἴῃ 186 τηεδηΐϊπς οὗ γεδιὴϊ, γογἐβεὰ ((7. τ ΟὨ. 115)..---10. 
ΤΥΣῸ 5] οὐδίες οὗἩ γαπιῤραγίς, ιυαἱϊδ, ἰπ ν. 3. 124 213, 55. 145, Ἰμουΐϊ Ὁ 

111 δῃηὰ 15. 20) Νὰ. 21 (2) ὶ {.---11. ΓΥΧΝῚ] ἃ σοηβίτυςϊ ρονεγηίης (ἢ 6 

ἴδτες (οἸ]ονίης πουη8. ΕῸΣ ἐχϑτάρὶς οὗ ἵἴνο πουῃβ οὐ τ (ἢ. 13!.---12. 
ὍΡῪ ὋΡ 522}] ἰάϊοτηδιῖς τα (Ὡς ΟὨτγοηίςϊοεσ. Οὐ. τ ΓΒ, δόι» 668. ὃ 1236 

(.. 1τ24).----ὐνὸ Π275] 65. ὃ στ3ζ. 

18.177. Τῇ ἱπυυιί σταϊίοη ἰο ΤυἋ48.--18. 4πῶ 116 ῥνίεείς απὰ 
1 ευΐες ἐμαξ τυεγα ἐπ αἰ 1Ξγαοὶ οονεῖπς ομέ οἵ αἱ! ἐπεῖν ἰογγήονγ ἰοοξ 
ἐμεῖγ οἰαπά υἷι κἴρι]. ἘΔ Πα] βεγνδηίβ οἵ Ὑδηνεῃ, ἴσοι (Π6 

ΟἸΒτοηΐο!εσ᾿β ροϊπί οἵ νίενν, νου Ἱὰ Πδοαββαγ ν 546 ἢ ΒΘΠοροδπηι. 

--14. Τηεῖν οῤεη ἰαπάς] ἴῃς ἰαπὰ τουπὰ (με 1,εν τς] οἰτἰε5. ἴῃ 
ὙΕἰς ἢ (ἢ6 σοτητηυη  Ὑ δά σοτηπιοη τὶ ρηϊ5 δηὰ πη ἢ δοοογαϊηρ ἴο 
Ῥ ννᾶϑ πδϑνεγ ἴο θὲ βοά (1,ν. 25 Νὰ. 3ς1., ζ΄. τ (Ή. 6959 (6))..-- ]ὐὧ "ὦ 

ἐμὶν ῥοδ5ε551 055] ἱ.6., {ΠεῚΓ οἴμεῦ ἰδη δὰ ργορεγίυ ἴῃ εἰτ65, ἱπο]υά- 
ἴῃς πουβε5, ΜΒ ΪΟἢ 4|50 ΕγῈ δὴ πα] θη 8 0 ]6 ροβϑεϑϑίοη οἱ ἴῃς 1,6- 

νἱἴε5, δ που ποί οἵ οἴ μοῦ [5γδδ 65 (ων. 25.2). ΤῊε ῥγίεϑίβ πὰ 

1, ενϊῖε5 [ἢ ἀρρδᾶσ πηακίηρ [}] βδογίῆςθ ἴῃ Ἰεανὶπηρ {ΠΕ ΓΟΥΠΊΘΓ 

ΠΟΠΊ65.---Ὸν 7] εγοδοαν!, εἰς.]1. ΤὨϊ5 ἰαςϊ ἰ5 βΒἰαϊβα περαίίνεϊγ ἰῃ τ Κὶ. 

123, ἃ Ρᾶββᾶρε ὙΉΪΟΝ ΤΔΥ πᾶνε βυρρεβίθα [ἢ 5 Ἔπίῖγε ραγαρταρῃ. 

Τῆς δἰρδϑῖὶβ ἀρρεᾶγβ ἴο θῈ οἡ τρηο γαληισνεῖ;, νΙ Ϊ ἢ ἰ5. ἐπε γεν 
ἡ τΟῺΡ ἔγοτῃ (με ιἰδίοτίςα! ροὶπὶ οἵ νίενν, βίποβε [εγοροδιῃ ἀϊά ποὶ 

τερυαϊαία [ῃ6 ὑγογβῃϊρ οἱ Ὑδινεῇ.---Ηἰἶς 5005] 1.6.,) ἢΪ5. ΘΠ 550 Γ5 
(Βε., Ζοε., Οε.).---16. Τῆς ΟΠγοηίοϊογ τεραγάβά [Π6 5. ΐβπλ οἵ 7εσ- 

οὔοδπὰ ἴῃ ἴπ6 ψοσβηΐρ οὗ Ὑδινν ἢ ἃ5 δη επίίγεὶν ἰἀο]αίγοιβ πιονε- 

τηβηΐ. Α ροϊεπικὶς ἀραίηβί [ῃ6 ϑαπιδγίίδη5 δπὰ ([ῃ8 πεν]ν ἐουπαοα 
ἰθτηρ!ς δἱ Οεγζίπι δ85 θθθη ϑεθὴ ἰπῃ (ἢ 5 ραϑβϑᾶρὲ (Του. 4.51. 
Χχν. 1000, Ρ. 201).--ΤῊε κἰρ᾽ν ῥίαςες) (ΛΘ). ὙΠδ νογὰ ρῥυί πγηδ τὴ]ν 

τηθδηΐ “με ρἢ 5,᾽ Δὴγ σοηδβρίσυουϑβ εἰθνδίϊοη οὗ (ΠῈ σουπίγυ οἵ ἰδη - 
508ρε (ο΄. Ὠι. 32: 15. ς8:. Αηλ. 4:5 ΜΙ. 15), [δ (δοίἢ 5ἰῃηρ. δῃὰ 0].) 

ἃ Ρῥΐδος οἵ ψογβῃΐρ, οἵ Ὑδηνθ 85 ννῈ}} 8ἃ5 οἴπεσ ροὰβ (1 5. 9:3: 
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1οῦ 3 Κὶ. 2.225 2 Κὶ. 155); δἴζος ἰῃῆς ευϊζεγοποπιῖὶς τεΐογπι δέρὴ 

ῥίαοοες ᾿σἄταθ ἴο πηεᾶῃ ποῖ ΟἿὨΪΥ δὴ υη]ανν} ρας οὗ σψόσβὮὶρ, 

Ῥυΐ οπε επηίίγεὶγ ἀδαϊςαίοα ἴο (Π6 βεγνίςς οἵ οἵμεγ σοάβ. ΤῈ 
ΓΟ χοπίοϊοσ ργορδῦὶν ἰμι5 υϑοὰ 186 ψογὰ μεγα δηὰ εἰβεννβεσγε (οἱ. 
143). ὦ) χς7 χ76 203} 211: 48... 21' 3213 4322:11..1.9 24). --απά ," 

ἐμὲ με-ροαί5] (ὩΤΨ}Ω) ἃ ἴογπὶ δρρ δὰ ἰο ἴῃς ἀδπιοηβ (Ασαῦίς 
71πη) ρορυϊασὶν Ὀεϊϊονθὰ ἴο ἱπμδῦϊ! ἀδβεγὶ δηὰ ψαϑίςε ρἰδοαϑ, ποῖ 88 

ΠΡυζα ϑρί γι ἴβ, θαΐ ἰπ σογρογεδὶ ἔοσπι, ογάϊῃαγν τεργεβεηιθα ἃ5 ΠΔΙγΥ 
(Βεπος ροδί- κΚο) ΟΛΙΝἾΈΘ. Κοεϊρίομ οὗ ἰδς δενεῖδοβ," Ὁ. 120) (ς΄. 15. 
13} 244 Τν, τὴ}. ὙΤΒε ορί[μεῖ δρρ]εα Ὀγ [με ΟὨγοηΐοϊεγ ἴῃ σο- 

ΡΓΌΟΔΟἢ ἴο Γ γοροδπλ 5 ἱῃπονδιοῃβ μ85 ἴῃς βίΐρτηδ οἵ οὔγ ἴεγπι ὐἰευΐϊ5. 

Α ςοππηροίίου ἢ δη Εργρίίδη σοά Ῥδὴ δηὰ ἃ Ὀοιτονίην ἴσοπι 
Ἐργρὶ (Κε., Ζοε., Η-].) ἅτε ποῖ ργοθδθῖε.---Ἀηπὦ ἐδ οαἷνε5} ἴῃ ἵνο 

ξοϊάδῃ οσαῖναϑ δεῖ ὉΡ ΟΥ̓ ]εγοῦοδτ δἱ Βείμοὶ δῃὰ Πδη 85 βυμαῦοὶβ οἵ 
Ὑδην ἢ (1 Κ. 1235... ὙΤΪ5. 5υπι 01 183π| ργοῦδ ον ᾿γ858 ἀεγίνοα 
ἔγοπι ἰλ6 Οδηδδηϊίεβ, ἃτιοης βοτὰ ἴῃ 6 Ὀ0]}] τγᾶ8 [μ6 βυτωῦοὶ οἱ Βδαδὶ 
(Βη. δὶ. 1. ςο]. 632).---16. ΑΙ] το ψεγε Ἰογαὶ ἰο Ὑδανθῃ ἰπ ἴΒς 
Ν. Κίησάουι ἅτε γεργεβεηϊθα 85 Ββανίῃρ [οἱ] οννεα ἴΠ6 ἜἘχϑαρὶε οὗ (Β8 
Ρτίεϑίβ δηὰ 1,εν [68 ἰῃ ροΐῃρ ἴο 7Ἐιβ58 16 πὶ, Ὠοΐ 5 ΠΊΡΙῪ ἴο 5βδοτίῆςθ, 
Ὀυϊ, 85 ἴῃς 5 γεηριποηίηρ οἵ [μα Κίηραοπι 5ῃονβ, ἴο γεπχδΐῃ ρδγπλᾶ- 
ὩΕΩ11γ.---17. Τῆγεο γεαγ5]. ὙΠῈ σϑάβοῃ οἱ [815 ᾿ἰ πηι  δίίοη 15 ἀὰε ἴο 
[δε ἱηναϑίοῃ οἱ 5} ῖ5μαῖκς ἰπ ἴῃς ΒΓ γεᾶγ οἱ Κίηρ Ἐδμοθοδπηι (ς΄. 
τὲ Κ. 1453). ΤῊΪ5 ἱπναβίοῃ, ἔγοπι [μ6 (μσοηϊο]εγ᾽β Ροϊπὶ οἵ νίδνν, 

τηυδί μᾶνε Ὀδὲπ οδυϑοα ὈΥ 5οπια τγεϊἰφίουβ ἀεἸ! παυθηον οἱ Εδδο- 

Βοᾶπι ἀπά ἢΐβ Ρβορὶε (σ΄. 12), ἀηά (15 ἀοἰπασδηου, ἱπιτοάυςσίηρ δὲ 
οὔςα ἃ ψελκεηίηρ οὗ [πε Κίησάομι, παίυγα!]γν [4115 ἴῃ ἴῃς ἔουγ ἢ γεᾶγ 
οἵ Ἐεδμοβοᾶπι ἱπηπιθαϊαίεϊγ ργθσοθάϊηρ ἴῃς ἱπναβίοη, δηὰ ἴμ.8 ΟὨΪῪ 
ἴδγδε γϑᾶγβ τὲ [εἴς ἴογ ορϑάϊΐεηςε δηὰ ἱπογεᾶϑα ἰῃ 5 γε: ρίῃ.--- 1 116 
τὐανγ οὐ Παυϊά απὰ οἵ δοϊογνιο)]. Τῆς ΟΒτγοηίοϊεγ ἰρῆογεβ σοπιρ  εἴεἰ 

ἴδε ἀροϑίδϑβἰεβ οἵ ϑοϊοιῶβοη. ἴῃ τ Κὶ. 11.“ Θοϊοπηοη 15 ρἰδοθὰ ἴῃ σοῦ- 

Γἀϑὲ ἴο Θανὶά. 

14. ὉΠ᾽)}}]} ἴῃ. ΗἸΡΗΕ. οἱἱγ ἱπ ΟἈ. ψ τὰ τιεδηίΐηρ ἐο γεἦσοί, α ΟΒ. 289 2 ΓΒ. 
20," (]. 30). ΥΌΣΝΩ ΜΠ πισδηΐηρς [0 γίνε α Ξἰσηοῖ (15. 195) 5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ͂ 
ἔτοπα δποῖβεγ σοοῖ, (δουρὶ οὗ βαπλς δα ϊςδ]8 (ΒΏ8.).----17. 0)55] ὦ 55. 

18-23. ΤΟ τογαί ζδυλῖγ. 

ὙΠ15 βεςιίοη ͵β εηιῖγεὶγ ἱπἀερεηάεηϊ οὗ τ Κ. δπὰ ἰϊ8 βουγος δπὰ ἢἰϑίοτγ- 

ἰςαὶ ναῖε ἃτε πϑοαββαυὶν επιγεῖν σοη)εοίυτα!. Βη. αϑϑίρῃβ ἰδ σμς ὧδ 
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απάενη γονίαξε υοη ΟἈγοηίσίση, διὰ Κὶ. ἰο (Ὡς δῃηοΐδηὶ πηδίογίδὶ “ ἕοσ ἴῃς 

τοοϑὲ μαζὶ οὗ ροοὰ Πἰβϑίοσίςδὶ να]υθ." Ιὶ ἰβ Ἐχίγεπιεῖὶ Ῥσοῦθοὶς ἰμδὶ 
ἘἈλδοθοδτα 85 οὗ Ἰυχιυγίουβ Β6ὈΪϊ5 δηὰ ὑπαὶ με (οἸ]ονγεὰ ιἷ8 ἔδίμεγ ἴῃ 186 
Ροβϑεβϑϑβίοῃ οὗ ἃ οοῃβϑίδεσδῦϊε άγεπι. ΤΈς πλθιηοσΥ οἵ [Π15, νυ (6 Ὠδηλε8 
οὗ βοπῖε οὗ ᾿ἷ5 ψεῖνεβ δηὰ οὨἱ] γε, τῆδὺ μᾶνε ἰοηρ οςοητίπυεὰ δηὰ Ὀεεα 
τεςογάςεα, οΥ ἴπ6 πδῆλε8 ΠΊΔΥ δᾶνε Ὀδδη ἱπνεηϊθα Ὀγ (με ΟΒτγοηίοϊοτγ. 

18 ἔ. Α4πά Ἀομοδοανι ἰοοΐς ἰο δέριδοι α υἷε, Μαῤιαϊαιν {διε 
ἀαμ ρον οἵ . εγίηιοί {6 δοη οὐ ̓ αυϊά, αΗ0Ὁ οὐ Αδὲμαὶ ἐι6 ἀσισλίον 
οἡ Εἰδαὸ {6 δον οἵ .1.ε556] (νυ. 1.).---- ογέριοἱ"] ποῖ τηεητ}.οηθα διηοης 

[δε 5008 οἵ Πᾶν 5 νῖνεϑ (οἱ. 2 8. 3᾽." 5"πὸ (Ἡ. 21:9 χ.44-17), ΒΘΠΓα 
εἰἴμεῦ [ῃ6 βοὴ οὗ ἃ σοπουδίηθ οὐ ΡΟβϑί]Υ 7 εγίριοια (ΛΘ) 5.8 
ςοττυριίοη οἵ ΠΗγεΐδπι (Ὡ}) 5), ψῇο νγᾶβ οῃς οἵ [με βοηϑ οἵ Ἡανίὰ 

(ᾳ ΟἈ. 3).-41δὲμαὶ}} ποῖ πιεπιϊοπεὰ εἰβενβοεγε; ἔοσ οἴπογ οσουτ- 

Τεῃοε5 οἵ ἴδε δῖὴα ο΄. τ (ἢ. 2"..--- Εἰα] Ἰ)αν 45 εἰάεϑὶ Ὀγοίμεγ 
(ι 8. τό" 1η.).---19. ΤΏ6β6 ἴἤγθθ 50η5 ἅγα ποῖ πηθηϊὶοποὰ δρδίῃ.--- 
)εμ581. (Οἱ. τ (Ὰ. γι. --πλομαγία ]. Οἵ. τ (Β. 12’.-ιξῺζαλαηι ].--- 
20. Μαΐακαῖ {δι6 ἀαμρ᾽μεν οΓ Αὐκαϊονε] ῥρτοραθὶν σταπά ἀδυρῃϊοτ, 
βίπος ΤΑπΊΔΓ 8 ππθπιοη θα 85 ἢἶβ ΟὨΪΥ ἀδυρηεῦ (2 5. 145). ΟἹ. 
13), ὙΏοΓα, δοςοσαΐηρ ἰο ἴδε ἴτε ἰοχί, Μδίδοδῃ ἰβ οδ]δϑὰ (δ6 

ἀδυρμίεν οἱ ὕὉτίε].---ΟΥ [86 τἤγδο βοῇϑ8, Ἔχοθρὶ ἰῃ ἴῃ ᾿δ56 οἵ Α δῥήαν 
(. τ2.) δῃά (μὲ ἀδυφδίεγ, ποι ΐηρ ἔαγίμεγ 5 Κποσῃ. ὙΤὨΣ πδηιε 
᾿“Αμαὶ ἀρρεᾶτβ διθοης ἴῃ6 ἀδβοεπάδηΐβ οἵ ἴῃς Τυἀδμίτα ΘΒμοβθδη 
( (Β. 25) ἀπή ἃ Οαδαϊίϊε (ω (ἢ. 12..).--Ζέζα] ἴῃ πᾶτηθ 50 
οὗ ἃ ϑἰπιεοηίία (χ (Ἀ. 4577), ῬγοῦΔὈΙΥ 4 Ἂμ] ἴθ} τοάἀυρ! ςαἰοὰ 
ΔΟΡτγενϊ δἰΐοῃ οἵ ἃ ἰεσῃὶ οὗ εηἀεδσγιηεηὶ (Νοοϊάεκε, ἘδΒὶ. 111. ςοἹ]. 
2204).---Οϑλοίονμ ἢ} ΔΡΡΑΓΕΠΓ 4150 ἃ βοὴ, βίῃςε [86 ἤδπα οὐ- 

ΟὐΓ5 οὗ πιεῃ, 1,ονἰε8 (Ὶ (ἢ. 2321... λόποτ3). Ἠρδὰ οἵ ἃ ροϑῖ- 
Ἔχ ]ς ἔδυ (ΕΖγ. 8:9); οὗ ψόοχπεῃ, [μ6 πιοίμοσ οἵ 4 ὈΪΔΘΡΒΘΠΊῈΓ 

((ν. 24.1.), ἃ ἀδυρῇίες οἵ Ζεγι θθΑθεὶ (αι ΟἈ. 3.").---.21. δὲχὲν οοη- 
ομδὲν65} [μἰγίγ, δοοογάϊηρς ἰο (ὁ 8 ἀπὰ 7οβερδιυβ, 4η2. νἱϊ. το, 1. 
ΤῊ Ϊ5 ἰ5. ῥργείεγσγθα 85 ογ ψίῃδὶ ὃγ Βῃ.---23. 4πώὼ Μὲ ἀδαϊ! ιυἱδε}} ἴῃ 
ἴδε ΡοΙ ον ψαἰς ἢ 6 Ρυγϑιδὰ οἱ βοδίζεσίηρ Εἷ5 ϑοη5 δπὰ ρίνίηρ [6 πὶ 

8ὴ δρυπάδηϊ πιδἰηϊεηδηοα ἃπὰ 8150 ἃ σοῃϑίἀθγα ες πυπθεῦ οἵ 
ψῖνεβ. ΤῊ πουἹὰ ὈῈ σοπάυοῖνε ἴο {πεῖγ σοηίεηίπιεπὶ ἀπά ἃ 
Ῥγενεηῖνε οἱ σε}! ]οη ἀραίηϑι {πεῖς Ὀγοίμες (Ὀὰϊ [ῃ6 ἰεχί πιᾶν 

ποῖ θ6 βουηά, νυ. ἐ.). 

18. 12] τεδὰ γῷ ψῖῖῃ ΟΥ., ὦ, Ἐ.---ον3Ν] τεδὰ ὑυΠΣΚῚ δὔίεσ (ὅδ (50 
Βςε,, Κα. οἰ αἱ. πε ετ Αγ), βίηος ΟὨΪΥ οἣς μῖξε οὗ ΒεΒοῦοδσα 15 πλεδηΐ, 85 5 
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5δοννῃ Υ ἴδε 5ίηρ. ΠΝ δηὰ Ἴ5Π) οὗ ν. 1..--21. ΚΦ)] ἰαίς. ἀβασε, οὐ. 135 
24) ἘΖτ. 9". 13 τοῦ Νε. 135 Βυ. τ' (ΒΏΒ.).---22. Οὐγοτῦὺ 52] εἰϊ μετ δὴ 
Ἐχδυηρὶε οὗ ἃ ρεουϊαγ βεπίεπος νἱϊμουΐ νετῦ ([. 117), οὐ ποῦς ργΟΘὈΪῪ 
186 νεγῦ αίνεη ἴῃ ὦ διενοεῖτο (39 Π) μᾶ8 Ὀξεῃ ουἱτἰθα ἔγοπι ἴμε ἰεχί, δὰ 

ββου]ὰ θὲ γεβίογοα (Κδυ., Βη., Κὶ. 4:Β., εἰ αἱ. σερεγα!]γ).---28. 12}} 

νιδητίηρ ἴῃ 6΄.---Ἴ 0}}} ἔγοται γὰ νὰ ἴδς ἀουθία] πλεδηΐηρ οὗ ἰο ἀἐείγε- 
“(6 (ΒΏ8Β.), ΦΛΒ, καὶ ηὐξήθη, ἃ5 ᾿Ἰπουσῇῃ γὰρ δὰ πετε [με τηδδηΐηρ ἐσ 

τὐῤγεαὰ αὐτοαὰ, ἑπογεαϑε (ς,. τ ΟἩ. 43). (ὄν οοπβδίεβ ἔχο τεπάογίηρβ δπὰ 
ἱηιγοάυοεβ ἃ βυδ)εοῖ καὶ ηὐξήθη Αβια καὶ διέκοψε. Ἔ τεοηάεῖβ "Ὁ 12.) 

φμΐα φταρίενμέον γμῖ οἱ ῥοίονδίοῦ σεν ογπες πέος εἦμ5 ςοπιπεοιίης στ 
ἴδε ργεοθάϊης νεγϑα.---ὐ 525] ὦ τ ὕ29ι, οο ΚΙ. 5ΒΟΤ., Κονι., ΒΗ. 
τοῦ γπιὸπ ὕν 9} Ε΄ Ῥεῦίεβ, Απαϊεκίο Τεχίλγξ ὧδε ΑΥΤς. Ρ. 47, 
Ὁ) ὉΠ κφον, ΤῊΪΒ ειχεπἀδίίοη ἰβ δοςερίοα ὃγ ΚΙ. ΒΗ͂.--Τῆε ἰοχίὶ οἵ ἴμε8ς 
νοΓΒΕΒ (23. 3) 9 σογίδίηἷν ἀουδίυ]. ΥΝΊΠΟΚΙΕΓ γεοοπβίγυςίβ με (ΚΑΤ. 

ῬΡ. 241 7), ν- Ξ 022 030 ἸϑϑΌΣΟ ΠΟΡῸ 12 ΠῸῺΝ Ὁ  ἼΟΡ, ἀπά ἀξ αῤ- 
οΐδὰ Αὐία “6 505 οἵὗὁἨἁ Μα' αοαΐῃ οἰέοῦ ἕν ογάδν ἰο ριαΐδε ἀῖνε κὲμρ ὕγονε 
αποηρ αἱ! μὲς ξοηδ. Α8 ΦῚ μεαὰ οΥΓὙ “6 7α»εὴγ (ΒΏΒ. νφνκὰ 8. Ὦ, 

ΑΡ δὴ ἰβ ἀρροϊηιθὰ ἀυτίης πὸ [6 οὗ Ηἷβ ἔδί μετ 8ἷ8 βυσοδβϑοσ οὐ ἴδε 

ἴἄγομα. (1ἴ ἰβ ποῖ πεοεββαγΥ ἴο Ἰοοὶς ἴο ἴῃς Αϑϑγτίδη ὉΚῸ γόξί 85 ἸΝ Ἰηοκ- 

Ἰεῦ ἀοεβ ἴο ἄγανν [;ἷ8 οοποϊυβίομ.) ὙὍΈΣ τγογὰβ ῬΓΝ2 Ἴ2)» ἀγα 8 ἴοβϑ. 
ὙΒε τηδδηίηρ οὗ ν. 3, δοοοτάϊηρ ἴο ΝΙΠΟΚΊογ, ἢ85 Ὀδεη ἀϊβίογιοα Τπγου ἢ 
{πε ἱπϑογίίου ἔγοπι ν. 3 οἵ 722 90. [τ ῥγορεγὶυ Ὀείοηρβ σῖτῃ νν. 5:13, 
ῬΐποΚΙοσς τεπάεγα ὕὕ7ἀ ἐγ δαις ὠριὰ πογσίσγίο ἐπ αἰΐδη Οεδίείεη 7 μᾶας 
ηῷὦ Βεμ)αρεὲης (αἰ6) ἀΐδ 7εδίενε διδάϊ ὠπὰ ἐν ἰαἱ κέμεὶπ γοννγᾶϊε ἐπ 

Μέεηρε. Τε ἰαϑὶ οεἴδυϑε οἵ ν. 3, Ὁ.) Π)ῸΠ ὉΚΦῸ,, Βρεδκβ οὗ ἴδε Κὶηρ᾿5 
οὐ υῖνεβ δηά ροεβ8 ψἱἢ ν. ἢ, Οἡ ἴδε ψἘοΪς, Βοννενοσ, ἰς ἰβ Ὀειοῦ ἴὸ 

δεςερί {με επηεπάδιίοη οὗ Ρευΐεβ. 

ΧΙΙ. 1-12., Τῆο ἱπνδδβίοι οὗ δ} 8861 .---Αἡ δ] αγροτηεηίΐ οἵ [86 
πδιταίϊνε οὗ ἱ Καὶ. 145.:, ὙἼΏδ δαάϊτοη5 ἅγα νν."}""5.5:1. (Ὁ, 5.). 

(Τμεβε δαάϊξίοῃβ ἄγε πιδγίκεα Ὀγ ΚΙ. 85 ἔγοπι 8 Μίάγαβῃ, γεί ἴΐ ἰ5 
ΔΙονεά {πᾶὶ ΠΟΥ τᾶ πᾶνε θεεη τ 6 ὈΥ ἴῃ6 ΟὨτγοηίοϊεγ.).--- 

1. μον ἰμ6 κἰπράονι οΓ Κελμοῦοανε τυας οεἰαδιἐδηξά απὰ δ τοᾶς 
δίγο" 6] ἴ.6.,), ἀυτίπρ ἴῃ6 ἢγϑίὶ ἴἤγεα γεᾶγβ οἵ Ἐδῃοροδπ 5 σεΐρῃ (ύ. 
11:7), 16 7ογεοοῖ ἰξε ἰατυ οὗ Υαἤτυε}}}. ὙὨϊ5, ἔγοσα ἴῃ ΟΒσοηῖο ογ᾽5 

φοϊηϊ οὗ νίενν, ννᾶ5 ἃ ΠΕ αβϑαῦΥ δηϊεςσεάεηϊ ἴο {πε ἰηναϑίοη οἵ 5 15Π 8. 

--Απά αἱ! 15γαο. (ΟἿ. 1ττ'.--Σ. διἰδμαξ] ϑ8οββθηκ, (ῃ6 ἢγϑὶ 
ῬμΔγδΟΣ οἵ (με ᾿πνεηἰγ-ϑεςοηα ἀγηδϑίγ. Τα τεϑυ 5 οἵ [5 ἱπναϑίοῃ 
τα ἰηβοῦ θα οἡ πε ἰετηρὶς αἱ Καγηδκ, ἡ μεγε ἃ ]ἴϑὲ οἵ ϑοηα οῃθδ 

Βυπάτεά δηά εἰφῃιν ἴοντιβ σἀρίυγεα ΟῪ ΘΒ Ιβῃδκ 15 σίνεη. Ὑοθα 
Ὀείοης ἴο πογίμεγῃ [βγαθὶ ἃ5 νν6}} ἃ5 Τἀ8}, βῃονίης ἰδὲ Βς 
ἐχδοίεα {πρυΐς ἔμογα ὄνθῃ ἰδ ἢ6 ΟὨΪΥ υϑεά νἱοίεπος ἰῃ ἴῃς Κίηψ- 

. 
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ἄοπι οὗ Βεμοροδαὶ (Μαχ Μυϊεγσ, Ἐβὲ. ΙΝ. ςοἱ. 4486). Τῇε 

οσοδϑίοῃ οἵ {5 ἰπναβίοπ ννᾶ8 ὑσοῦδθὶγ ἴῃς ψνεακεηβά σοηάϊοη 
οἵ Ιβ5γϑϑὸὶ τπγουρῆῃ (ἢ αἰϊδγυρίίοη οἱ [6 Κίηράοτῃη; δηά 7ετο- 
θοδπι, βίπος [6 διδά βδουρῃὶϊ τεΐυρε ἰῃ Εργρὶ (1 Κ. 1149), ΠΊΔΥ 

Βᾶνε αἴγεςι!γ 50] οἰϊεἀ βας ἢ 8ῃ ἰηϊογίεγεησα ἀραϊηϑὶ [υΔ}.--- ῸΓ 
ἐμὸν μαὰ ἱγαπδργεδϑοά αραΐηδί Υαλμιυε}} δὰ δααϊιίοη ἰο τ Κ. 145, 

8Δη4 ἃ Ἑσμαγδοίογβίὶς ἰους ἢ οἵ ἴῃ6 ΟΠγοηίοϊοσ, ψνῆο ἢ 5 δοοουηΐβ 

ἴογ (δε ἱηναβίοη. Οὔ τ Ὁ}. 1το"".- --ῦ, μἢι μυεῖνε μεπάγεοά οπαγίοίς 

απὰ εἰχίν ἱπομδαπά πογϑόηιη; απὰ {1:6 ῥεοῤῖξ τυεγε τυ οι πμηιδεν]. 
ΎΒΔεβε βἰδίειηθηῖβ ἃγὲ οἵ ἴῃς τηδρηϊ γίηρ σμαγαςσίεγ οὗ ἴῃ [εν 58 

Μίάγαβῃ. Κίῃπρϑβ ρῖνεβ πὸ βυςῇῃ ἀεία!!. ΕῸΓ 5ἰ π|}18Γ Ἔχαρσεγαϊίοῃβ 

οὐ. 13} 14" τη. 5..---Π μδὶη»ι1} ἴτε Πἰργαπθ οἱ ποσίμοτῃ Αἰτίςᾶ, 

ψεβϑὶ οἱ Εργρί. ὙΠΕΥ τορθαίθα!γ ἱηνδάεα Εργρὶ δῃηά ταἰπρὶ θά 
ἢ ([Ὠς Ρεορ]ε πὰ βυρρ]ϊεά με ῬΏΑγδοἢ5 ἢ ἃ τ]. ΘΒ 5Πμακ 

νν85 οἱ (5 τᾶςαὲ. ὙὮΕΘΥ ἃγε 50 πηεηἰοηθα ἰῃ τό Νᾷἃ. 3" θη. 11 

δὰ (25) σῃ. τοι σ᾽ (ἢ. χὐ,τιδιεζκέγέηι [] ποῖ γεῖ 58[|5- 
[Δοϊουγ ἐχρίαἰηεά. ὦ, Ἡ, πᾶνε Τγορίοάγίες, ςανε- ἀνε] ]εγβ, πθησα 

ΡΓΟΡΔΡΪγ (μὲ σανε- ἄννε ]ε 5 οὗ (Ὡς πιουηϊαίῃ5 οη ἴῃς ννϑϑὶ σοδϑβὶ οἵ ἴ8 

Κεά 8564 (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ., Βα. }); ἔτογῃ ἀεγίναιϊίοη ἔγοσα δοοίι, 

Κἀν] ]ετβ ἴῃ Ῥοοί 5 (Κ|.). 5ρίερειρεγρ (  γριοίορ. Καμά- 

εἰοσδοη 5. 47.) ἰδθπεβεβ (μ6πὶ ἢ τ[ῃ6 Ταμη, ὯοῸ νεγα 864 5 

Ῥοϊΐςα τοορ5 ἰῃ ἴῃ6 πἰπείεθηιἢῃ ἀγπαβίγ.---αηπά Οπρ 65] ἴῃς 

ΕΚϊορίδηβ, [86 ἱπῃδθὶϊδπίβ οὗ υβῃ, ἃ ρεπεγαὶ ἤᾶτηβ ἔογ (με αΪ5- 
ιΠοὶ ᾿γίηρ δουίῃ οὗ Εργρί ῥτορεσγ, ολβ Απα. οἵ. ὙΤμε 1Πἰργδη5 πὰ 

Ουβῃ 165 ἀγα τηθηςοημ θα ἀπιοὴρ ἴῃς 411|165 οἱ Εργρὶ ἴῃ Νὰ. 3".-τ-ά. 

Τῆς [ον βοά οἰ 65]. ΟἽ. ττ54..--δ. 5)ιε»ιαίαϊ, ἰη6 ῥγοῤἸε]. (ΟἿ. 
1155.., ΤῊΪ5 ερ᾿ϑοάε ἰβ8 ηοΐ τηθπιοηθα ἴῃ Κίηρϑ.---Ἴ οἵς μανε γογδαζεη 
ηις απ] ἱπάεεά μανε 7ογεαξεη γοι ἴῃ {6 Παπά οὐ 5}͵ἰδμακ]. ΟἿ. τς". 

--6. Ηπμηιδίοα ἐμενιδοῖνε5] ἱ.6., ἴΠῈγ ἔαϑίεὰ δηὰ ρυΐ οῃ βδοκοίοίῃ; 

Φ,.. τ Κ. 2151. 3.-ργίποες οΥ 15 γα6}} ἴῃ ν." ῥηηςεβ οὔ ὑμάα]!.--- 

Κἰρίμεοιις ἐς Υαὐπυεἶ!]. ΟΣ Ἐχ. 9": Ὁ. ο"..--. 15 α «}ιονί Πη16]. 
Τἢυ5 Ὁ ῸΦ ἰ5 ἴο θὲ τεπάεγεὰ (ΕΝ πι., Βε., Κε., Ζοε., Ος., Β8., Κὶ.), 

8Δη4 ποῖ 50»6 οὐ σὐμαὶ! ἀοϊνεγαπεε (ἘΝ., Καὰ.).---Α "πὰ γῆν εὐγαίλ 

51α]] ποί δὲ ῥομγεά ομ ρον ἐγ δαϊ 601} ἱ.6., (Π6 οἰ 51.4}} ποῖ θὲ ἀε- 
βίγογεά, οἱ, 34"..--8. Βιμώ ἐδμδγ τοὴ! δὲ ᾿ς ϑεγυαη!5} ἴῃ σοπίγαβί ἴο 
([8ε ἀεβίγυςοη ψΠΪσἢ ἴΠοῪ ψΜ}}}1 ἐθοαρθ. ὙΤῊΪβ5 βεγνίοα ψἢ}]} ΡῈ οὗ 

βῃοτί ἀυτγαίίοη (ν.").--Ἴ καὶ {πεν νῆαγ ἄπουυ, εἰς.] 1.6., ἰῃαϊ (ΠΕ πλδῪ 
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ἀἰπείρσυ ἢ θεΐννεεη [Π6 ἴννο βεγνΐςεβ δηα σεσορηῖϑα (μδὶ με ϑεγσνίςβ 
οἵ Υδηνεῃ ἰ5 ποῖ 50 ὀρργεϑϑῖνε 85 (ῃδἱ οἵ ζοσγεῖσῃ Κίηρβ (Βε., Κε., 

Ζοε., Οε., Βᾶ.). Τῆς ἰαπάς Ἀδγε τείεγβ ἴο ἰογεῖψῃ σου 168.-- 

9-11. ὙΒε παιταῖϊνε ἔγοπι τ Κ. 1435: σομηθης 64 ἰῃ ν." 5 ΠΟῪ 

τοβιπιθα.---9, δλοϊάς ο7 γροϊ4]. (ΟἿ. 9"...--10. Ομαγά] Ἰἰτεγα!γ 
γμμηοῦς » ἃ ἴεγτη Δρρ] δα ἴο ἃ θοάγ-ριυδτα ((΄. τ 5. 2271 Κ. 1) δηά 

Βεῆςθ ἴο ἴῃς τογδὶ ριαγά Ἴσοπποοίεα τὰ ἴΠ6 ραϊδοα δπὰ (δ 

Τεπιρὶο.---11. Ὑῆε ρυγροθε οὗ [πε βῃ ϊθ 45 πιδάς ΌῪ ϑοϊογμοῃ 5 ἢδσα 
Ἐχρ]αἰποὰ.---12, ΤὨΪ5 νεγϑα ἰβ ἔγοσαῃ [ῃ6 Ὁ σοπίοϊεσ, 8Δῃ ἐδ οὗ ν. ". 
ΤΣ ροοά {πίπρβ ὨΪο ἢ νεσε ἔουηά ἰῃ ΤυἀΔῃ ἅτο ρῥίεῖν ἂπὰ β6 εἰ ΠΥ 
ἴο Ὑδῆν ἢ, οἢ δοοουηῖΐ οὗ ψῃΐίοἢ Γπἀ δῇ τνὰ5 ποὶ ἀεβίτγογεά (οἵ. 195). 

1, 21}}} βἴτυρ!ε ρετγί. αἵζεγ ἃ οἴδυβϑε οσ εχργεββίοῃ οὗ (της, οὔ. νν. " 11 
1585 20] 2115 245: 5 Νε. 1’ ΖΕ. γ' ΕΖ. 1' 2οἱ 261: 2017 3039 εἰ αἱ. ος. 1]. 
 4γοὉ.---. πὦ»] φῇ. ν. 1.--ρ ϑ.] 80 αἰϑο Ου. ἴῃ ᾿ Κ. 145, υυϊ Κι. ὕφυν, 
41Ξ0 (ὦ Σουσακειμ. ΤὨΪΐβ ἰδἴίεγ ἰ5 σἱϊμουΐ ἀουδί οογγεοὶ αἵζετ ἴῃς 

Ἐςγυρεδη δοβονιᾳ.---δ. Ὑ21}} ὑρτορβμείίς ρῇ., ἢσ. ΤΗ͂. 139.--1.. 0. ΓΥΜΣῚ 

Δ] νὴ) πιρῃϊ Ὀε εἐχροςϊθα ἰῃ οης εἶδυϑε οὐ ἴῃς οἴδεγ, ο΄. ν.!; 866 

Ὧι. ΤΗ. Ρ. 157 .π., (68. ὃ αχτϑ.--- ιν} Ὁ] δος, τι Ὁ, 68. ὃ 117». 
-9. ὅ»}] 8 πιοάϊβοδιίίοι οὗ πὸ ἴῃ ν.:χ Κ. 145 δρτεεδθὶς ἴο ἴδε Ἵοοη- 
1εχί.--} Ὁ ΓΝ] τ Κ. 145." 53 ΓΝ.-ἴο, 11. ὙΒε τεπάσδγίησ οὗ τοῦ δηὰ 
α15 ἴῃ ὦ ἰ5 βίηρυϊατ ἀπὰ πϊϊπουΐ τεδὰγν ἐχρδπδίίοη, καὶ κατέστησεν ἐπ᾿ 
αὐτὸν Σουσακεὶμ ἄρχοντας, εἰς., (115) εἰσεπορεύοντο οἱ φυλάσσσντες καὶ 

οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ ἐπιστρέφοντες: εἰς ἀτάντησιν τῶν παρατρεχόντων. 

(δν (οἸ]ον5 Ὦ ἴῃ τοῦ δῃὰ μδ8 Ὀοΐῃ ὦ δπὰ ἴμε δα ἰτίομ 2} ὈΥΝΦΣ ἴῃ 1". 
- 11. ὈΥΝΦ. ὈΥᾺΣ ἸΝ2] τ Κὶ. 1438 ΟΣ ὈΊΝΦ..---12. (ὐΓἵ. ἕοσ οοπβίγ. ν. ". 

πορρηφπῦ] ἰηΐ, σοπεϊπυίηρς Βηΐτε νεγῦ, 65. ὃ 1142, Ἐν. ὃ 351 ς δἷ επά. 

138-16. Το ΟὨΤΟΠΟΙΟΘΥ ἀπά βουζγοαβ οὗ ἔπ τεῖρῃ οὗ Εδδβο- 
Ῥοδ:.--18. 4ηὦ Κὶπρ Κεϊιοδοανη εἰγεηριμομοά μήριδο ἐπ) ἐγ δαϊοη 
απά γεὶρη64]. ὙΔεβα ννογάβ ἔγοπι (ῃῈ (ῃχσοηίοϊοσ ἱπάϊοαίς Ἐδδο- 

Ῥοδηλ᾽5 ΓθΟΟνΕΥΥ οἱ δυϊμου υ ὔίεσ (6 ἰηναβίοη οἵ δ} 588 Κ.--- -Ἴ4. 

Βεοαμδε [6 ἀϊά ποὶ 5εἰ μὲς ᾿δαγί ἐο δοεΐ γ᾽ αὐπυε!]. ΤῊΪ5 Ρῆγαϑο ἔγοπι 

τὰς (Ὠτοηίςοϊοεγ ὀσουζδ, ἰῃ [Π6 ροβί{ἶνε ἔογτη, οὗ 1 ποβῃαρῃαῖ 19 δηὰ 

οὗ Ἡεζεκίαῃ 30", ἀπὰ οἱ ΕΖγα ψῖτ (Πε αν 845 (μ 6 οδ)εςὶ ΕΖγ. 79. 

--1δ. Α πιοάϊβοαίίοη οὗ τ: Κ. 143 αἰΐϊεσ ἴῃ6 υ808] ΔΉΠΟΥ οἵ 
ΟΒγοηίοϊβϑδ, οἵ. 9.5 1 (Ὰ. 29"..-- Το τυογάς οΥ δ)εηιαίαϊι {πὸ ῥγοῤῥεὶ 

απᾶ 1440 416 5εεγ]. (ΟἿ. 9""; ποί ἱπάερεπμάθηϊς ψοσκβ Ό. ἴμ658ὲ ἵψο 
τχθη (Κε.) θυΐ τμ6 τεΐθγεηςα ἰ5 ἴο {Π6 βϑοίἰοῃβ οὗ [με πηδίη βουσος οὗ 

16 ΟὨχοηίοίοσ (5εε [ηΐτο. ὃ 6).---1»,; γοσκομδηρ ρεμραϊορὶς5} δὴ 

΄ΤΝ 
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ΟὈβοῦγε Ρἤγα86 εἰϊμεῖῦ ἀεβηίηνς ἰῃ βοίθε γᾶν ἴῃ σμδγδοίοσ οσῦ σοῃθηΐβ 

οἵ [με βουγοα υ5ὲ πιεητοπαά (Κε., Ζοε.) 85 ςοηίδἰηίηρ ἃ ψεπθδίορί- 
(Δ] τερίβίεγ (ΟἽ.), οὐ (ῃς {π|Ὶ οἵ [πε νοσκ οἵ [44ο (ΒΔ.), οσ ἃ σοργ- 

δι ̓85. ὈΪυπάογ, τειν Ὀεϊοηρσίηρ τὰ ἐπῸ τηθδηίηρ ἐπ ΟγΔΟΥ ἰ0 δὲ 

επγοϊϊδά ἐπ "6 ρεμποαίορίες αἱ ἰμ6 οἷοβε οὗ 11" (Β6. δἴϊος Η11Ζ.), οσ 
ἃ ΤγΘΘΠΪΠ97655 ρΓαβ6 τί βίηρ ἔσομαι 5οῦηα ἰεχίιδ] σοστυρίίοη (Βη.), 

οσ ἰῃ ἴῃς ψτοης ΡΙδοα ἔγομι ἃ σΟρΡΥ βϑι 5 εἰτοῦ, δῃά ἴἰο δὲ βίγιιοκ ουΐ 
(ΚΙ. Κο»".).---Απά {ἴι6 τυαγς οΥἩ Κεδοδοαηι ἀπά «“]εγοδοαηι τὐεγα ς0η- 

σίαη}} (ἴτ. 8}1 ἴῆε ἀ4γ8) σοπάξηϑβεά ἔγομι τ Κ. 14"..--16. ΤάΚοη 
ψ ἢ ἀρ ἀρτηθηὶ (νυ. 1.) ἔτοπι τ Κ. 14.--.. δ᾽7 4} ἴδε ἵστα 
Π8Π16 οὗ (86 βοη οὗ ΒΕΠοθοδπι, οςα]]εἃ ἴῃ Κίηρε ΑΡἰ7απι, ροβϑβί!Υ ἴο 
ἀνοϊά οοηξυβίοη τὶ ΑΡ᾿͵ ἢ μα βοὴ οὗ Τεγοθοδπι πηεηἰἰοηδά ἰῃ α 

Κ. 14' (Βυγ.), οἵ ἴο ἀνοὶὰ σοπηδοίίπρ πᾶῖηθ οὗ Ὑδανθὶ (ΠΠ" 761) 

ψ] 50 σοί εβ5 ἃ Κίηρ (Βη. }), οὕ ἃ εὑ ρμῃοηΐς σβδηρε οὗ ἴῃ6 ἐπαϊΐηρσ 
αὐ; (Ε1.): [86 τβᾶὶ] τεᾶβοῃ σεπδίῃβ ὀῦϑουζε. 

18. .2] ἱπίσγοάυςεβ (με αυοίδιίοι ἔτοτῃη τ Κ. 1455, δαὶ 58 βδυρεγβυουβ 
δηὰ ποὶ δεοογάϊΐης ἰο υϑᾶρε εἰβεννῃεγε.-- -14, »»ΠἹ ΦΡῸ] ἔτοση τ Κ. 145 
ορεηίης νογάβ, θὰΐ τὶ ΤῊΝ 85 δ). Οὔ οὗ Κ. μα5 Ἐδδβοδοβϑηι 88 5:0]. 
-1δ. σπηηπῦ) εἰι μεν ἰηξ, οὗ ρυγροβε ἀεβηίης 4[ι6 τυογὰς οΥ 1Δάο, οὐ αἰϊα 
᾿ οὗ ἰπβογίρείοη ρἰνίπρ (μεν ΕΠ (ΒΔ.), ογ ἱεχὶ εἴτοσ οσ οοσσυρέίοη. Φβ, 
καὶ πράξεις αὐτοῦ, ἡ ΡῸν, ρεῖμαρβ ἔδνογβ [ἷβ ἰδϑὶ. Ον μδ5 ἴῃ δααϊιίομ 
τοῦ γενοαλογῆσαι, Ἔ εἰ ἀεϊέφενον ἐκ ῥοσίία, Ἡλι τεΐεγεπος ἴο ἐΐε αοἰς ο7 Κε- 
μοῦδοαν.--- ὈΡΥ ὈΡΞΓΙᾺ ΓΥΘΠῸῚ] τ Κι. 1.439 ὈΡ2Ὃ 1)2} ὈΡ2ΠῪ 102 ΠΛ ΠΌΓΙΡΌΝ. 
-ποριοπθο, "2 12] Ἔδ οι ἐοΠ]οννοὰ ΌΥ ἴνο χεηϊεῖνεβ, ο". ταὶ τ ΓΒ. 13: (65. 
ἢ τ285.---Θ.Ὁ}} 593] ρσϑά. οὗ οορυ]α ἀπάεγείοοά, Κοε. 111. ὃ 426)ς.----τ“6. Ιπ 
1 Κ. 145 δἵϊον Ἴ2Ρ Ψξ μὰ5 ῬΓὩΝ ὉΡ δηὰ αἵϊασ Ὁ ἴς 85 ΓΣΌΡ ΠῸΡ) ἸῸΝ ὈΨῚ; 

Ὀυΐ (δς ἰατίεν ἰ5 ναπιΐπρ ἴῃ δ», ψῃῖς ἢ ἔατη 8865 ἴῃς ΡτΟΡΘΌΪΥ ἱγὰς ἰαχὲ 
οἵ Κίηρϑ. 

ΧΙΠ. 1-28. ΤΏ τοΐρῃ οὗ Αδἱ 74} (ς. 920-917 Β.0.).- - 5 Κίην 
τείξιοα, δοοογάϊηρ ἴο τ Κ. 15', ΟὨΪΥ [ἄγεθ γϑᾶγβ, δ8ηἀ ἴῃ ἴΠ6 Ὀτίεξ 
πδιταίϊνα οὗ 1 Κ. (15:-2) ΑΒ 74} (ΑΒ 7411) ἰ5 Κποντῃ ΟΠΪΥ 85 ἃ ΓΌΪΟΓ 
“ΑἸ Κίηρ ἴῃ 811} (ἢ 515 οἵ ἢϊ5 {ἢ 67 ̓" δηα βραγεά οὐἱ]γ ἴοσ αν 8 

866. ΤῈ ΟὨΒγοπηΐο!εῦ ρῖνεβ πὸ ἰηΚἰΐηρ οὗ [15 ἐν} σβαγαοίεγ, θυὶ 
ΟἹ ἴῃς Ὀα4515 οἵ ἴῃς βἰδίειηθης (δὶ ἴπεγα τγὰ8 νψᾶσ θεία ΑΡ Δ ἢ 

δπ4 7εγοόθοϑπι (1 Κ. 157) ἀερὶοί5 Ηἰπι 45 ἃ στεᾶὶ νἱοίογ ονὲσ με Ν. 
Κίησάοπι ““Ὀεσδυβε ἢΐ8 ρεορῖὶβ σεϊ δὰ ὑροὰ Ὑαμν ἢ (ν. 13), ἀπὰ 

δἰβ βδοσί γεΐψῃ ἰβ τηδε ομβ οἵ στγεδῖ ρίοσγ. 
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ΚΙ. δὔϊεγ Βῃ. δϑϑίγῃϑβ νυν. 5:29 τὸ Μ, ν. ᾿ το δηςίεπι πιδίεγίδὶ οὗ Ηἰβίογίοδὶ 
νδὶυε, δηὰ οὨ]γ νν. 33. 35 το {πε ΟΒτοηΐοϊεσ. ΤΣ ψΠο]ε οΒαρίετ, μόψενεσ, 
ΤΩΔΥ ΜῈ}] Ὀε τεζαγάθα 88 ςογωηΐηρ ἔγοτῃ ἴδε (Ὁμγοηῖοϊεσ τ ἢ θὲ οὗ οαποηΐοδὶ 
τηδίογίδὶ ἱπ νυν. 1.3. 3, ὍΣ ΟΒτοηίοϊετ᾽β βίγ]ε δρρεᾶγβ ᾿ῃγουρβουῖ, ο΄. 
ἰηΐ, νι Ὁ ν. 5; ρυῖτα ((. 38) ν. 7; ὃ Ἡἰ ἰηΐ. αἴτεον τὸν ((. 4) ν. ὃ; ΓΊΧ ΚΩ͂ ῸΡ 
(. 97) ν. "; ἴᾷς ἀεία!]δα γἰϊυδὶ ν. 11 (οὐ. 28 818. ΟΒ. 2351); ΓΥΧΥΓΣ ὈΥὝΣΣΠΟ 

(. 44) ν."ὶ (φ,. τ ΟΒ. 155); πὸ ἪΡ ((. 92) ν. 39; 220 1Ὸ Σ ν. Τ (σ΄. τ᾿ ΓΒ. 
225 201) (Οταΐ, Ο Β. Ρ. 137). : 

1-2. Ιπιγοἀυοίίοη.---Ετοπὶ τ Κ.. ᾿ς’ “- "».--ἰ, 75π|}ι6 εἰρίεεν 
γέαγ οὐ Κίπρ "ἐγοδοα} ἴα ΟὨΪΥ Ἔχδηρ]Ὲ πεσε [ἢ (Ὠγοηίοεσ ἢδ5 
εἶνεπ ἃ 5υποβσοηίβπι ἔσοπι Κίηρβ.---2, Ιασσα]. Οὐ. ταῖπι ἘΚ. ας, 

Μίραϊαϊι οἵ ἴῃς Ηεδ. Τεχί, εἰβθνῃοσγε ἃ ΤηΔῃ 5 πᾶ ΠΊ6, 5 οἰ ΘΑ ΪΎ 8 

οἰτοσ.-- Τῆς ἀαμρλον οἵ ὕὐγὶο!]. Ιῃ 11,91 Καὶ. 15’ Μαακαΐ; ἰ5 ἴῃ 
ἀδυρῃίεγ οὗ Αρβαίοτι (Αιβμαίομι τ Κ. 153), ἤεῆςα εἰἴμεῦ ὕὐγέοὶ νγα8 

[86 Βυβραῃά οὗ ΤΑγλᾶγ, (πὸ ἀδυρῃίοῦ οἵ Αὐϑδίοηι, ἀπά ἴμυ5 Μ'αςαΐῖ; 

γγ85 ἢΪ5 στα ηἀάδυρῃίεγ (Κε., Βε., Ζοε., Οε., Βδ.), οσ ἃ ςοηζυϑβίοη Π85 

δτίβεη θεΐνψεεη Μδδοδὴ [πε πιοίμεσ οἱ Αβὰ (1 Κὶ. 15}9-.), ΨὮΟ γϑα]} }γ 

ψγ85 ἴπε ἀδυρῃίεγ οἵ ὕτίεὶ, ἀηὰ Μδδοδὴ (πε ἀδιιρῃΐεσ οὗ Αρβδίοπι, 

(δε τηοῖμογ οὗ Αρίδἢ (Βῃ. αἰΐεσ Τεηίι5, αἰϑὸ Κὶ., νῇο (μη Κ5 οἵ 

ἴνο Μδδοδῆβ, θυΐϊ μοϊάς ἰμαὶ ἴῃς ψῆθ οὗ Βδμοθοδῖη ννᾶ5 (86 

ἀαυρῃίες οὗ ὕτίεὶ, δηά (Πδὲ (88 βἰδίδπγθηΐ οἵ (Ὠ6 ἰοχί ἰ5 “ἃ μοοὰ 
δηςσίεηϊ ρῥίθςς οὗ ἱπξογηηδίίοη ᾽). [πὶ 811 ργορδ! ν [Πογα τᾶ8 ΟΗΪῪ 

οπς Μαδοδῇ (ζ΄. 1 "9". 3 )η4 15:9).---ΟἼ ὐἠύνγο}]. ΒΕ. τῃουρῇὶ ροβϑίθ]γ (λ6 
58[Ὼ6 8ἃ5 (ῃε 1,ονῖϊε τηθηςοηθα ἴῃ τ ΟΠ. 155. 1, Ὀυϊ 4}} 15 ορβϑοῦγε ἴῃ 

τερατὰ ἴο δίπι; πει μεσ σδη ἰΐ δ6 ἀδίεσπ θα νΠοῖμεσ Οδεαΐ πθᾶῦ 

Ηϑρτοη (705. 155], φῦ. τ ΟΒ. 245) ογ ἴῃ8 οπε οὗ Βεη)αμῃηίῃ 15 πηβδηῖ.--- 

Απά ταν τυας δείτυεεη Αδὶ]α ἀπά «]εγοδοα]. ΤὨΪ5 οἰδιιϑε ἰδ κεη 
ἔγοια ᾿ Κ. 155 ἱπίτοάυοεβ (ῃ6 ἔπε βρεβοϊπηεῃ οἵ Μίάγαβῃ το ἢ 

[ο]]ονν5. 

38. Τὴ Δββοσῃ δ ἀγι68.---ἼΠηὰ ρτοᾶί ὨυΠΊΡοΓΘ 4οο,οοο δηὰ 
ϑοοιοοο ἃγὰ σμαγδοίεσίϑις οἵ [6 Μιάγαβῃ, οὔ. ν.}} 149 1γ.., ΤῊΣ 

ὨυΠΊθεγ, πούγενεσ, οἵ Τεγοθοδ π᾿ 5 ἩΨΑΣΤΙΟΓΒ 5 ἴῃ6 βᾶ της 85 (αἱ ογοά- 
[ἰεἀ ἴο 5γαεὶ ἴῃ {ῃ6 σϑηβαβ ἰἄκθὴ ὈΥ 7οαΡ, 116 [Παὶ οἵ ΑΒ 1745 

ΔΙΤΩΥ͂ 5 τοο,οοο [658 ἴῃδη (ῃδίἱ ογεάϊεἀ ἴο ΓυἀΔῃ (2 5. 245). (ὰ τ 

ΟᾺ. 215 Ιβγᾶθὶ μᾶ5 ᾿,τοοοοο, δὰ 7υάἀ δῇ 470,οοο.) Ηον υἱεῖ 

ὑπ ἰβιοσίςα! {Ππ686 ΠΌΤΩ ΕΓΒ ἃΓα, ἄρρθδτβ ἂἃἴ ὁποα θη ομ6 Γεβθοίβ 

ὉΡΟΩ [Π6 5Π18]] 5ἷζε οἵ [ῃ6 ἰεττίίογυ οἵ πογίβεγῃ [βγαοὶ δῃὰ Τυά δῇ. 

ΤὨε επίϊγε ρορυϊαίίοη οὗ ἰῃς σουπίγυ δἱ ἰΐ5 τηαχί πηι πὶ σἂ ὨΔΓΑΪΥ 
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ἜΥΟΙ δᾶνα ὈδΘη ποσὰ ἴῃδη ἔουΓ {{πΠ|65 ἰΐ5 ργεβεπὶ βιτεησίῃ οἵ ὅσο οοο 
800}5 (ΕΒ. 111. (ο]. 3.5 50). 

4 12. ΤΏ δάγοββ οὗ Αδὶ78}8.---ΤῊς ἀρρεάγδησε οἵ Αἱ δ, γῇο 
δοοογαϊηρ ἰο τ Κὶ. 15) “να κεά ἴῃ 41} {πε 5ἰῃ5 οἱ ἢἰ5 [μεσ δῃᾷ νγᾶ8 
ΒΡΔΙΕα ΟὨΪγ ἔογ Π αν] ἀ᾽5 βᾶῖε (1 Κ. 15), ἃ5 ἃ ργεᾶοῃεσ δηά δσγάδρηϊ 

ὉΡΒΟΙάεΣ οἱ (μὰ 1,ονττἰς4] τνοσϑμὶρ οὐ Ὑδανθ 5 8ῃ ἰηίογεβίίηρ 
ἴουςἢ οἵ (με ΟἸὨγοηίοϊεγ, ψῃο ἰῃ (ἷβ Βρεεοῖ βϑρεοίδ!ν τπαρηΐῆθ5 
1ῃε ἱπιροτίδηςε οἵ [πε Αδγοηΐο ρυββδίμοοά δπὰ [με σεγεπιοηίδὶ βεσνίοα 
δοσογάϊηρ ἴο [ῃ6 ῥγίθβιν ἰᾶνν 85 (π6 βουγοα οἵ ἀϊνίπε ἔανοιγ ἂἀπά 
νἱοίοτγ.---(. Ζεριαγαΐ":} Ἀρρεδδῦβ ἰῃ 705. 183 διοης ἴδε οἰ[165 οὗ 

Βεη͵απλη, τηθητοπεὰ δεΐνεεη Βείῃ-ἀγαραῇῃ ἀπά Βεῖμεὶ. ΤὨΪ5 
ψ]α ποῖ Ἔχοϊυάς ἰἴ5 σοηηδοίίοη τ ἢ ἃ ἢ}]}} οὗ (πε βᾶπιῈ ἤδηηθ ἐπ 

Ἐρῤηγαΐνε, 1.6., οἡ. ἴῖ5 βουίβεσῃ θουπμάατυ. ΤῈ ΡΪδοα '5 βἜΈπογαὶ ν 

ἰάεπεβοά τ 65- -δήριγα ἴο ἴῃ6 πουίῃ οἱ 7εποθοὸ (57. 11. 
ΡΡ. 174, 212 7., Βυ8], ΟΑ4Ρ. Ρ. 18ο εἰ αἱ., 5ε6 2).Β.). Βαϊ (δοοογάϊης 

ἴο Βε.) (ῃ6 παγταῖϊνε 15 μοί [ἀνουσγαθ]ε ἴο ἃ Ἰοσδίϊοῃ 50 ἴδ δαϑί. 

ΤῊΪβ ἐχβογίαίίοη ἴτομι με πιουηίδίη-ἴοΟρ ΓΕΘΕΠΊΡΪ65, 50 ἔα, Τοϊ απ 5 

ἔγοιῃ Μι. σετγίζίμι (7. 914.).--ὃ. Οονεμαη οἵ 5α1] ἐ.6., δι ἴῃ 4 1550]- 

ὉΡ|Π6 σονοπδηί. ΟΛ Νὰ. 18:», ΤῊς ἤρατε 15 ἀογίνοα ἔτοπι ἴῃ βδσσγθά- 
Π 655 οἱ ([ῃὨς Ροῃά οτεαΐεα Ὀεΐγγεεῃ ρᾶγίϊεβ νῆο πᾶνε ραγίδκεπ [οοὰ 
τορείμεσ, νῇο 580 οἵ οη6 δῃοίμεγ, “ὙΠΘΓΘ ἰβ 5411 θεΐνθεῃ 5 ((". 
111. ου ων. 215, Οὐαν οα Νὰ. 18", ΕΒ. Κεὶ. δερηῖδεσ", Ὁ. 270, 
Βη. Αγοΐ;. Ρ. 91).---Α6. ΤΊ Ξεγυαπί οΥ δοίονιο""]). 7εγοθοδπι 5 50 γὸ- 
[εἰτθά ἰο ἴῃ τ Κὶ. 11"..---Ξὦ. Ἡ ογ η 55 ρθη]. Οἵ. 7. ο' ττ'.--βαςε 
εϊοιυς1 (Ὀν5 22), ΕΝ. Ξοηις οΓ Βείίαὶ, ἃ (τεαυεπὶ ἐχργεββίοῃ 
(Ὀι. 13: Ὁ) 7. 103 2011 5. 212 τοῦ Καὶ 2115...) Βαϊ ΟὨΪΥ ΒΕΓ ἴῃ 

ΓΟ τοηίς ε5.--- ομηρ] (}}) ϑοάγοεὶν Δρρ Ιο40]6 ἰο Βδμοθοᾶπὶ δὲ 

τῆς ἀζε οἵ ἰοτγίγ-οης (12:5), [που ρῇ (ἢἰ5 5 ἀείεπαεα ἔγοτῃ (πε υι56 οὗ 
1η6 ἴεγτῃ ἰῃ τ (ἢ. 22 29: τ Κ. 3 85 εαυϊναϊοηὶ ἴο “8ῃ ἰποχ- 

Ρετεποβᾶ γουηρ τηδῃ᾿" (Κε., Β4.). ΟἸΠεΙ5 τεδὰ ἰῃ 12:5, υσπέγ-οησ 

ἰηϑίεδα οἵ γογίγ-οπὸ (Ζοε., Οε.).- -Τομάεν- κξαγί64] εἰ ποσ εἰπυ! (ὐ. 
ι. 2053) ογ ννεαϊς ἰὴ υπάεγβϑίδπαίΐης. ΤῊΘ ψ Π0]6 ρἰοίυτε οἵ (Βς τενοῖὲ 

ἴῃ {πῖ8. νεῦβε 5 νεσγ ἀϊβεγεηὶ ἔγοτῃ {Πα (Κη ἔγοπι Κίηρβ ρίνεη ἴῃ 
1οἱ 5., Βοσα ΕἊποθοδπ ρρδαᾶγβ ματά δπὰ ἀδβδηϊ δηὰ Ὀγίηρϑ δρουΐ 

τδς τυρίυτε ὈΥ Πἰ5 ἀοπιπϑογίηρ ηδηηθγ. Ηδτγε ἴῃς ἔδυ ἰ5 [δα δη- 
{ἰγεῖὶγ οα {πΠεῈ τεργεϑβεηϊδιϊνεβ οἵ [5γθὶ, νῆο ἃγε Ἅσμαγδοίογίϑεα 858 
«υογθμε55 πὰ δαϑε γεἰΐοσιυς. ΤῊΪ5 νίενν 5 ἀμμ ἴο (ἢ ἱπίθηβίυ 8 
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ΜΙ ἢ [ῃ6 ΟΠ ΓΤΟΠίοΪεσ οσ 5 ϑοῦγοα (ΒΗη.) τεραγάβ [Π6 πουίπογῃ Κίηρ- 
ἄοπι ἃ5 ἀροβίδίβ, δηὰ με βουΐμεσγῃ νἱἢ [15 Κίῃρ 5 [86 ἵσιιε ρθορὶς 
οἵ Ὑδῆπει. [Ι͂η (ἢΐ58 [6 ΟΒγοηίο]οΓ τᾶν Βᾶνε τεβεςίεα (πὸ [δε] πη 
οὗ μἷβ 7 ννῖβῃ σοπίορογασῖεβ ἰονναγὰ ἰἢς ϑαπηατίϊ8η5.---. 15 11:6 
καρμά οΥ με 5οης οἵ Παυϊά] ἰμετείογε {πε οἡἱγ Ἰερὶ ἰτηδίς Κίῃράομ.---- 

δέρμοε γε αγε α βγεαί πμε ἐμάς, εἰς... ΑὈ 7 ΔΒ (5 5ἰαῖεβ ἴπΠ6 στουπὰ 
οὗ (δεῖς οοηβάεποε, ψηϊοΝ 5 Ὀάβεῖθβϑ θθοδιιθα (ΠΟῪ Πᾶνε ποὶ ἃ 
ῬΙΌΡΕΟΣ ῥτγεϑιμβοοά (ν.").--ϑ. Το ῥγίοσείς οΓ γαλπυεῖρ ἐδ Ξοης οἵ 
ΑΑαγο"]. Αςοογαϊης ἴο Ρ, ἴῃ6 ῥυεβιῃοοά ννᾶ8 γεβιγὶςἰθα ἴο ἴῃ 5008 οὗ 

Αδγου (ΕΧχ. 28494. 294 40135. εἰς.).---Ο͵ ὦ 06 1,συΐε5]. Ἰδβε 50Ὁ- 
οσζαϊπαίς οβσοσβ ἃγὲ δίυγα! γ πηεηιοηθα ἴῃ σοππεοίΐοη ἢ ἴΒς 

ΡΙεϑίβ, Ὀθοδυβα {πεὶγ ροβιΐοῃ νγ85 δαυδὶν ἤχεά ἰῃ ἴμ6 βδογεὰ ἰδᾶὺν 

(Νυ. 3" 5: 89 5. τ89 εἴς.).---Α ον ἐδ νιαπηεν οὐἩ ἐδν6 ῥεορίες οΓ οἰμεν 
Ἰαμα5] νὯο πᾶνε ΠΟ σπόβθῃ οὐ σεϑίτ οι ΠΟΙῪ ῥγίεβίποοά [ἰκὸ [μὲ οἵ 

ἴῃς (θὲ οἵ 1,ονὶ δηά ἴῃε μοιϑε οἵ ἄδγοῆ. Α Ῥείϊεγ σοηίτζαβί, μον- 
ἜνΕσ, 5 ζίνεμ ἰπ (ῃ6 ατεεῖκ τοπάδγίηρ (ργείεστεα ὃγ Βη.) ὕγορι ἐδδ 
9 ρῖς ο ἐμ ἰαπά, ἱ.6., ἔτοτὴ ΔῊΥ οπς, ἃ8 {πε σεπηδίηογ οἵ (πε νεγβα 

βῆονβ. ΤῊΪβ 8150 18. ΠΊΟγα Δρτθεϑῦ]α ἴο ἴΠ6 5ἰδίεπηθηίβ ἰπ 1 Κ. 125 

133.-- ΤῸ οοηδεογαίς πνιδε (1ἰ. ἴο 411 5 ῃδηα), ἃ ἔγεχιιθηΐ Ἔχργεϑ- 
βίοῃ (Εχ. 284: 295. 3". 3. 8. Γ[γ. 8:2 16: 7). 175. 121 Κὶ, 135 οἱ αἷ.).--- 

ἩΗΝ α γομηρ δμϊοοῖ απ δενερ γαρι5} δστεθδ} ]6 ἴο [πε ἰὰνν οἵ Ἐχ. 
29' Ἔχοορί [μαΐ [Π6γ6 ΟἾΪΥ ἴννὸ ΤϑΠ5 ἃγε ργεβο θεά. ὙΝΏ]6 [Π6 
Ῥδβοῃπεὶ οὗ (8 πογίβεγῃ ρτγεβίῃοοά ἰ5 {Πορίεἰπηαῖς (ο΄. 4150 σ Κὶ. 

135), 115 τί[8] 15 ἀθϑοῦ ρα ἰῃ {Π6 πηδίη 85 δοσογάϊηρ ἴο {ΠπῸ ἰᾶνν.---- 
Νο ροἀς]. ΓΟ. 7ε. 2. ςτ, ΤῊΘ τεΐεσεησα ΒΕΓ ἰ5 ἴο [Π6 ζοϊάδη σαϊνεβθ 
(τ΄. Ηο. 8:).---10. Ιπ σοηίταβὲ ἴο (6 πο σοάς ὙΔΆΜΘὮ ἰ5 εἰηρῆμα- 
βἰβθ 85 ἴπ6 σοὰ οὗ ΑΝ ]7Δ}}5 ποβί, δηὰ (πε βοῃϑ8 οἵ Αδγοῃ 85 δἰ5 πηΐη- 
ἰβίοσίη ῥγίεδίβ, ἢ (ῃ6 1,εν 165.--- 6 ἐρεῖν τυογ]. ὍΣ ἴεγπὶ 

(ΟΝ) ἰ5. υβεὰ ἐγεαυεπεν οὗ 1,ον ἶοα] δηὰ ῥγίεβεὶν ἀιῖε5.---11. 
ΤΠ ἀδῖϊν βεγνίςεβ δρροϊηϊθα ἴογ ἴμ6 ψογϑῃΐρ ἴῃ [ἢς ἱΔθεγηδοῖςα ἅσα 
Βδγα δῃηιπιογαϊθα: [86 πηοσηΐηρ πα ἐνεηΐηρ 58. σῆς ε5 (ΕΧ. 20 "55, 
[6 τιοσγηΐηξ δηα δνεηΐηρ ἰποθῆϑε οἱ βινεεῖ βρίςεβ (Εχ. 3014. (6 

Ῥεγρεΐυδὶ οβετγίηρ οὗ 5ϑῃον-"γεδα (Εχ. 259), ἀπά ἴδε Πρ μη ἐδ ἢ 
ἐνοηΐης οἵ [με ἰΔτρ5 οὗ ἴῃ χοϊάδη ““σδῃς]θϑίοῖϊς "ἢ ψἰς ἢ Ὀυγηεά 
ὑ1}} (Π6 πιοτηΐηρ (ΕΧ. 25:5. 301". 4051 1ν. 245).5--12, ὙΠ 

4 (σμίγουν ἴο ἴδε ποιίοα οἱ (Πεϑε ραϑδαδος ἴμδὲ ἴἢς ἰδίῃ ρβ πογὲ ἰἰφῃιεά ἰο γα ονεῖ πἰρῶϊ, 
ἔπ μαβ θεω Βεϊά ἔδιδί βοπις δἱ ἰεαϑί οὗ ἐβεῖὰ πετε κερὶ δυσαίης αδἰϑο ἀυγίης ἰῃς ἀδγ, οϑερῆυ5 
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ςοῃίεϑὲ '5 ρἰοιυγεὰ 85 ἃ ΠΟΙ νν8Γ.---ΤῊς ἰγωηερείς οΥ αἰαγη:}. ὙΒεϑα 
816 τχδάς ῥχοπιίποπί Ὀδοδιιβε ὈΥ {πεῖὶγ ιι56, δοοογαϊΐϊηρ ἰο Να. το", 
[Πε6 Ρδορὶε ἃγα σειηθηθεσεά δεΐίογε Ὑδανεἢ δηα ἀε]ἑ νεγεα ἔσομι 

{ΠΕ ῖγ Ἔμαπλῖεβ. Οὗ. αἷϑο Νὰ. 315. 

138-20, ΤΒ6 βιυιος688 οὗ ΑΒ 1788 ἀσγιαγ.---18, Τεγοθοδηι ποῖ ΟὨΪΥ 
δ85 8 ΔΓΠΩΥ ἄου]ε {Π6 51ΖῈ οἵ ΑΜ 745 (ν.3), Βαϊ ΌΥ δ 5 βἰγαίεζυ 

ΡΙᾶςθβ5 Τυἀδῇ ἰῃ δάἀάϊτίοπαὶ ρεγῖϊ, ἀηα ἰμ5 ἴῃς ἀϊνίης ἀ ΕἸ Ινεγαηςα 

ἰ εῃμαηοθά. Οπ [δε ἴοστηῃ οἵ βίγαίθρυ ο΄. 708. 8" 7. 20" «-.--14.΄ 
Οη [δε διονίης οὗ ἐδε ἰγιρηῥεὶς ο΄. ν.".---16. σανε α Ξοι} 1.6., 
υἱξετοά ἃ τεϊϊρίουβ γαγ- συ; ο΄. 05. 6᾽9.1. ψΏεγα (ἢ6 βάῖης Ηδθ. 
Ψοχγὰ ἰ5 υϑεα.---ΑΟοὐ 5ηι1ο[6]. ϑοιηδ βυρεσγηδίαγαὶ Πεῖρ ᾿β5 ἰπ [ἢ6 πιά 

οἵ ἴῃς νυτίϊεσ; οἵ. 14'961).---17, ςοο,οοο]. (ἡ ν.".--18. ΤἼ6γ γεϊ δά, 
εἰο.1. (Γ. τ4"» αι)͵.--19, Βει 61} ταοά. Βεϊῥῖη, ἀθοιῖ ἴδῃ πλ}}65 ποσί 
οἵ Τεγυβαεπι; (ἢδ 9εδί οἵ τνοσβῃΐρ ἴοσ ὁπ οὗ ἴῃε χοϊἄδθη σαῖνεβ (1 Καὶ. 

123»). 16 (15 παιταῖϊνε ψψεσε ἢἰβίοσιοδὶ ἃ πιθηϊίοη οσ πἰηὶ οὗ (5 

σδρίαγε δηὰ 5οπγε ἰδίε οἵ [πε ροϊάδθῃ Ἷδ]έ τνουἹὰ ργορδθ]ν ἀρρϑᾶγ 

εἰβενῃογε ἰη ΟἿΌ. Ὠἰβίοτγυ δὰ ργόρβεου, θυ Βειεὶ αἰ νιᾶγϑβ 566 15 ἴο 
δᾶνα Ὀδεῃ ἃ βαποίπατγυ οἵ (με Ν. Κίῃραοχῃ, δηἀ ἴο Βανε τείδίηβά [86 
(4}} (2 Κ. τοῦ" Ατὰ. 7.5. Ηο. τοῦ Βει- ἀνε Ξε Βείἢε]).---ὐεσμαηα τ] 
ΟΒεγπε 8150 πη ἰῃ 1 5. 7.2 ν ῃοσα ΗδβΡ. ἰεχὶ [85 δλεη (Ογ. Βὶδ.). 

7οβερμιυ5 τηθπίϊοῃϑβ ἃ νυ] ]ᾶσα οἵ [πε 5ᾶπηὲ ἢ8πι6 ἴῃ ϑαιηδγία ΠΘᾶΓ (Π8 
Βοτάεγ οὗ Τυάδῃ (4π|. χὶν. 15, 12), ργόθδθὶ]γ [με πιοά. ᾿Α͵π δύνα, 

31 ταῖϊοβ πουῖῃ οὐ Βείμεὶ (δ. 11. Ρρ. 291, 302).--- ΕΡΆγοη] 
ΟΥ. ἙΕρλναῖη, Ῥγοθά Ὁ] ἐμὰ βᾶτηε 85 ἘΡῃγαίπὶ (7π. 115) δηὰ 
Ορῆγαϊι (τ 5. 13"", 705. 1853) δηά ἘΡὨγαΐπλ πηθητοημθα ὈῪ 7 ϑερῃυβ 

(8.. τν. 9, 9) νίἢ Βείδεὶ, ἰἀεπε θεά τ πιοά. εἰ-Ταΐγνέδεϊι, ἴουΓ 
ταἶ]65 πογί-εαϑὶ οἱ Βεῖμεὶϊ (0). 1. Ρ. 728).---απά Υαλιηυεῖς 5ηριοίδ 

μήνι απὰ με ἀϊε4]. ΤὨδ βᾶπλα ἰδησιαρε ἀθβογῖθεβ [Π6 ἔαίε οὗ Ναὶ 
(ι 5. 2539) δηὰ ἱταρ 165 βϑοῦῆθ βυάδάδθῃ δηα υὑπι πλεῖν απ. ΤῊΪβ 15 

ΒΟΔΓΟΕΙΥ σοηῃδίβίεηΐ, ἰῃ νἱενν οὗ [Π6 σοπίγαβίεα χαιπογίηρ οἵ βίγεησίῃ 
οἵ ΑΒ 7 ἢ ν.", ψίἢ [6 σΠγοποίορυ οὗ Κίηρβ, ΜΠ οἢ πιακεβ [6το- 

θοδτὰ {Π6 βιυγνῖνοῦ οἵ Αἰ 7 ἢ αἱ Ἰεαϑὶ ἃ γεᾶσ. ((. τ Κ. 1.459 1ς} -"). 

Βεγοπά ἴΠ6 βἰαἰεπηθηὶ οἱ 186 νᾶ Ὀείψεθη ΑΡ Δ} ἀπὰ Εδδο- 

βαϊὰ ἴἕγες οὗ ἐᾷς ϑενεὴ (Ά"π|. 1ἰϊ. 8, 3). ΟἹ. αἷδο ς. Αῥίοη. (ἰ. 22), πίβεσγε ἱπ ἃ ραβϑδάζε ἔγοτην 

Ἡεεδίσυβ ἰὲ ἰβ βαϊὰ ἴπδὶ (Ὡς Τειρὶς ἴσθι ἰ5 πενεῖ εχ ϊησυίεηεά εἰἰ πεῖ ὉῪ ἀδὺ οὐ ὉΥ εἷσδε. 
Ἴδε Μίβμηδ 58γ5 ἴμδὲ οὺς οἵ με βδενεὴ δυγηεὰ Ὀγ ἀδν (Τα 111. ο ΝῚ. 1). Ῥμΐϊο, μόνεενεσ, 

δρεδῖδ οἵ (πεῖς Ὀυγαίΐηζ οὨΪν αἱ πἰρῃϊ δηὰ ἱπιρί ες παῖ ἴεν τσετα Ἵχτη κυ ίῃεαά Ὁγ ἀαγ (δε Κ᾽ έε- 

εἷς Οἤεσενέδις, 7, ἡπῖ..). ΟἹ. Ὁ8Β. ἹΝν. Ὁ. δό4; ϑοδύτγετ, Οἐ:.Ἀ.3 11. ». 286 [5}..1].ἱ. Ρ. 281}. 
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Βοδαι (ν. 5), δῃα Ροββί]γ {π8 Ἰοσαίίοῃ οὗ [με Ὀαίε]ς (Βη.), (Βογα δρ- 
Ῥδδγβ ποίμίηρ ἰϑίοσίςδὶ ἰῃ (5 παιταίϊνθ. ὙῊδ γθὰ] τοϑαὶὶ οὗ {πὸ 

ψΜΑΥΓ ἰ5 ἀἰ σου ἴο ἀείεστηίπθ. ὙῆὰῈ πηίανουγαθὶς ἑπάρστηεης οὗ 

ΑΒ δ ἰῃ στ Κ.., δῃὰ [πὸ μαγὰ ργεββιγε ἔπεσα τεοογα θα οἵ Βδδϑῃδ 
ὍΡοΟη Α58, 85 ἰβοιρῇ Αϑβὰ πὰ ἱπῃογ θα δη ον] οἰϊυδέοη ἔγοσα ἢἷ5 

[αῖμεσ, σογίδηγ οαϑὶ ἀοαδὲ Ὡρομ Δηγ νἱοΐοτγ (σ΄. 5. ν. 13), γεῖ Οταῖ 
δοοσερίοα ἃ 5ιοοεβ5 οἵ Αἰ 8} 85 Ὠἰβίοσίςδὶ (68. Ρ. 137), 50 {{κευνῖβε 

Ρᾷ. (ΕΗ5}. Ρρ. 194.) δῃά Μες. (ΗΠ Ρ΄Ι͂. 1. Ρ. 255). 
21-23, σοποϊΙυδβίοη οὗ Α176 8 8 τεΐρῃ.--21. ΤῊΪ5 Ξἰαϊοσηθηὶ οὗ 
ΑΒ Δ 5. πυϊχζαϊς δηὰ [6 Ὠυπθοσ οὗ 5 νυῖνεβ δπα Ἵπ]άγθη ἰβ5 8ο- 

ςερίοα 85 ἔγομῃ δῃ δποίθηϊ ἰγδαϊτἰοη Ὀγ Βη. δηα τρδικοά οἵ Ὠἰβίογίςδὶ 
ναϊυς Ὀγ ΚΙ. ἀπά (ῃυ5 χυοϊεά ᾿γ Ρ8. (ΕΗ15}. Ρ. 195). Βαυὶ (δῖ 18 

ἱπιργοθ δ} 18. 1ἰ ἰ5 θείου ἰο τοραγὰ ἰΐ ἃ5 ἃ βι(ἰπρ οἰ πιὰχ ἴο ἢἷ5 στεδὶ 
νἱοΐοσγ, ρΡεηηθα ΡΥ ἔπε (μγοηΐοϊοσ. Εαυδν ἢ ΑΙ) 5. ἀρ- 
Ῥδδγδηςα 85 ἃ ργεδοῦοῦ δηὰ {π6 πδγγαίϊνε οἵ ἢΪ5 βιιοσα55, ἰΐ ἰ5 αἱ νδγί- 

80ς6 ψἱ [6 δοσουηΐ ἰῃ Κίηρβ νεσε, δἰϊοσ ἴῃ 5ῃοσγί γεῖρῃ οἵ ἴἤσθα 
Υ̓ΘΔΓΒ, μανΐηρ ΔΡΡΑΓΕΠΓΥ πο 5οη, πα ἰ5 ϑυοςεοάδα ἰῃ 4}} ΠΠ͵ο]] ποοά 

ὈῪ 815 Ὀσγοίδεσ, βίποβ [Πε βίαίεηεηΐ [ῃδὶ Μαδοδὴ νγὰϑ (Π6 τηοῖμεσ οὗ 

Βοῖῃ ΑΒΐ͵αἢ ἀπά Αβα, ἀπὰ {μαὶ ἴῃς Ἰαἰίεγ γετηονεά ἢεσ ἔγοπι σουτί 
( Κ'. 155.19...). ογεΊ τί 465 [Π 6 ἀϑϑεγίίοῃ [πᾶὲ [ῃε βυσσεββοῦ οἵ ΑΡ ἢ 

5 ἷ5 βοὴ (1 Κ. 159) (Ὗ 6. Ῥγοὶ. Ρ. 210).---22, Οορηηθηΐανν] |1ϊ. 
ΜιΙίάγαϑῃ, 566 [ηΐτο., Ρ. 23.--7}6 ῥγοῤῥμεὶ 1440]. Οἵ τα5.---.-.Ὲ8 

(ΧΙΝ. 1). Τακεπ ἴῃ ἰ(5 ἄγϑι μα! ἔσομι  Κὶ. 1ς55.-- ΗΠ ἐς ὅγοι μοῦ βῃουὰ 
ΡΙΟΡΔΟΪΥ (νυ. 5.) θὲ βυλβε(υἱεά ἴον ᾿ξ 5οη.---ἶπ ᾿ς ἀαγςο ἐμ ἰαπά μαά 

γεσί ἰδ: γεα75]. ἸὮδθε νοσὰβ ἀγα ΕΥ̓ ἴῃε ΟὨγοηΐοϊεσ. ΤῊ 5 τεϑὶ 5 
οἰθαυν σοηϑιἀογεά (ἢε σεβυϊὶ οἵ Αϑ88᾽5 γτεπονδὶ οὗ ἴῃ6 πἰρὰ ρίδοββϑ, 
ΡΙΠατβ, Ρροἱεβ, δῃα “βυῃ-ἰπιᾶρσαϑ᾽" τηθηςοπμθα ἴῃ 145. 4 ὦ: 5), Α588 

Ῥίον τεχυϊγεὰ βυοι ἃ τεναγά. ΤῊ Ραϑβὶβ οἵ [πε οδὶυ]αίίοη οὗ ἐξη 
γεαῦς ἷβ ποῖ οἰεαῖ. Ῥεσῆδρβ ἴμε ρεγίοάὰ νὰβ τϑοκοηθα ἱπ {ΠπῈ 

ταϊηὰ οὗ ἰῃς τυτίεῦ 85 Ὀεριπηΐησ 1 [ΠῸ ρτεαΐ νἱοίοτγ οὗ ΑΒ 748 
ΟνΕΓ ]εγοροδπὶ (Βε., Κα., Ζοβ.). [ἢ σε! {ΠῸ βἰδίθπχθης ἰ5 σοη- 

τιδαϊοιοα ΌῪ ἴῃς βἰδίεπμθηί οἵ τ Κ. 15 [παὶ ἐἤεγε τυα5 τὐαγ δείιυεοη 

4α αμά Βαασλα Κὶπρ οὐἉ 1ςγαοὶ αἱ] ἐδιεὶγ ἀαγ5 5ἴπος Βαδϑθδ θεζϑῃ 

ἴο τείρῃ ἴῃ (6 (μἰγὰ γϑᾶγ οὗ Αϑὰ (1 Κ. 1.535."}.Ψ 

1. Ὁ»3] τ Κι 15ὶ 54. 02) 12..-- 100}} Ὁτ. ΤΗ͂. ὃ 127 (β), Ο 68. ὃ τατὸ, 
τ Κ. Ὅὃο.--τρνν] τ Κ. ον, οὐ τ215.--2. Ἐ7)2)0] εἰβενθεσε 8 πιδῃ 8 
πᾶταθ, ῥτοῦ. ἰοχὶ, εἰσ. τ Κ. 155 ΠΡΌ, αἰβὸ 1139 4. ν., 80 μεῖς 0 Β.--- 
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ΠΡ. 10 ὈΝΥΉΝ Γ2] τ Κ. δὰ ὧν οὐψιῶν [3.---8. “ὍΝ οὐ. τ Κ. 20..-- 
ΠΌΓῸ ΥἼ2. 9.2] 8. οᾶ86 οἵ δρροκίἴοη, Ὁτ. ΤῊ." ὃ τρο.--δ. ΠΡ 059] 
Κοε. δ]. ὃ 30γά, οῃ ἰηξ. 668. ὃ ττ4ὲ πὰ ἀ.--τῦὉ ΓΥ2] ἃ βθοοῃά δος. 
δἴϊεσ 10), 80 Κοα. 1. ὃ 32γῖ, ρεγ. Ὀεϊϊεσ δος. οὗ τλδῆηεσ, (68. ὃ 1τ8ηὲ 

διῃὰ 4; ἴδε ρῆγαϑθε οζοὺγβ εἰβεύμεγε οὐἱυ ἴῃ Ρ, Νυ. 18: (ς΄. ἰ5οὸ ἴων. 
218).---. νὉ}} ἱμβίεδά οἵ πιογὲ υἀβϑυ8] γῶν τὴ γ20, ΒΏΒ.---».Ὁ2] ο΄. 
Μόοοτζε οἡ 7. 1953 ἴογ τεπάδγίηρϑβ ἴῃ ΝΎ55. δηὰ εἰγτηοϊορίεβ. ΤὨς ἀετίνα- 

τἴοη ἔβοτη 523 δηὰ "5, “σπίμουῖ ργοῦϊ, ΒΏΒ., με τερᾶγαβ 5 ἀυδίουβ. (Οὐ. 
δι οὐ 1 5. 1" ἴον τεΐεγεηςεβ ἴο ἰδίθνγ ἀϊβουββίοῃϑ.---}} ὈΡ2Π}}] ἃ εἷγ- 

οὐπιϑιδηίίδὶ οἰαυϑε ἐχργεβϑίηρ {ἰπη6.--- ΙΓ] 4150 ἰῇ ν. " δῃὰ ν. 3, ἑδνουγ- 
ἴτε ποτὰ οὗ [86 ΟΒτοπίοϊεγ, φὔ. τ' ((. 38).--ὃ. Ὁγ 0 Ν] ἢ ἔογοε οὗ ρυγροβε, 
[ο]οννεὰ ὃγ ἰηΐ. ἃ υϑαρὸ οἵ [πε ΟΒγοηΐοϊεσ. Οὐ. τ (Ὰ. 21: ((. 4).---Ὧν ὈΓΝῚ] 

οδυ.58] οἰγοιπιϑίδηΑ] οἰδυϑε σέπος, εἰς.---Ἰ Ὁ} ἢ (ἢ ς πλοαπίηρ οὗ ογοιυά, 
τιμάς 1410 )03. 13. 16.8ὲ.4.21, ἔγεαυξηΐ ἰπ ΕΖ. ἂἃπάὰ Ὦη. (ϑ8εε Β.Β.), 

ΟὨΪΥ υϑεὰ Θχοεριίομδ!ν ἰπ ΘαΥΪ ῥτοβα (1. 28).---ϑ. Ὁ τν)]. ϑίπος ἴῃ 
νν. "12 ΑὈ1 78} Ἑμ 65. 1 ἐγορόοδῖ Ὦ Βανίηρ ἀτίνεη οὐυἱ ἴῃς 80η58 οὗ 
Αδιθῃ, ἴῃς ῥγίεβίβ, δηὰά ἴῃς 1,ενὶϊεβ (ν. 5), δὰ πὴ μανίηρς ἀρροϊηϊεα 

Ῥιίεϑίβ ἔτοτῃ ἴπε ρεορὶε ψῇοενογ γε σε τεδαν ἡ οἰετίηρβ (ν. ""), Ὀὰϊ πὸ 
ταθηϊίοη ͵8 τηδὰς οὗ δη δρροϊπίμηεηϊ οὗ. ρεγβοῃβ ἴο ἴδκε ἴῃς ρίδοε οὗ ἴῃς 
ἐχρεϊ θὰ 1ονῖϊεβ, δηὰ βἴποα ἴῃς δοινιεἰεβ οὐ με ῥγίεϑδίβ ἢ 7 υὐδὴ ἀγα 
ταθητοηδὰ ἴῃ ἀείδι] (ν. 11), δῃηὰ βἴπος ργίεϑίβ ΟὨΪΥ ἃγὲ πηεπίϊοηεα ἰῃ οοη- 

ποςοη σι τΠε ἀστὴν δηὰ ϑουπάϊηρ ἴμς ἰτυταρεῖβ (νν. 15. 10), 11 μᾶ8 Ὀδεῃ 

μεϊὰ (γ Βυςμ]εν, ΖΑ "7. 1899, Ρ. 99) ἰμδὲ ἴῃς Σευΐες ἀϊὰ ποὶ οτἰρίῃδ!ν 

βίἰδηὰ ἴῃ ν. " δηὰ [δαὶ (ῃς ργεϑεηΐ τ δῃηὰ 2 (Ὦ. γε ἃ γεν βίοη, ἰῃ ἴῃς ἱπίεγεβὶ 

οὔ τῃε 1νϊτεϑ, οὗ δὴ βαγιῖεγ ἔοστῃ οὗ [με Ὀοοὶς. Βυΐ ἴΒεγε ἴβ γεδ!]ν ποίμίης 
ἴῃ (5 ϑυρροβίοη. Ὑμε ΟὨγοηΐοϊεσ ντοίε ϑοπηεῖἐπηεβ ἱηβυεηςοθα Ὁγ (δα 
ῬἈγαβθοϊο συ οἱ Ὠι. διὰ ϑβογηδείπιεβ δῪ ἴμδΐ οἱ Ρ. Ῥτσεςϊβίοῃ ἴῃ [86 υϑς οὗ 

Ἰδησυᾶρε ψὰ8 οὶ οπα οὗ ἢΪ8 ἴσγαϊΐβ (υ. [ῃΐῖγτο. Ρ. 19).---Υ ἽΝ ἢ ̓Ὁ55] 
δὴ Ἔχρτγεββίοη οὗ ἴῃς (μγοηΐοϊογ (1. 91); ὦ ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς (ἀπὰ 

στοηργ) πάσης. (Φν [ο] ον Ζξ.---ὐνν κοῦ]. ὙὨε οτίρίπ οὗ [πῖ5 ρΏγαβο, 
εαυϊναϊοπί ἴο οοηδεογαίδ, ἰδ υποογίδίη. ϑίηςς 1 μᾶ8 8 ρϑγαὶ αὶ ἴῃ (δε 

᾿Αϑβϑγτίδῃ μηροὶ δ! “Ὦς ]16ἀ {πε μαπά οὗ οης,᾽ 1.4. “Ὡς σάνε, δρροϊηϊεά, 
εηξεοβεα, οΥ ρῥγεϑεηϊεα " (Νον. Αγεΐ. 11. Ρ. τῶι, δέζες Ηδ]ενγ), ἰΐ ἰβ 

ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἴμε δαδρίδιίοη ἴἰο ἴῃς ἱπάυςτοη ἱπίο πε ῥυγίεβϑίβ᾽ οδῆςε οἵ δ 

ἴοῖτα υϑεὰ ἰῃ φεπογαὶ ὙΠ βυςῃ ἔοτοαθ. ὙΤὨυ5 ΝΥ εἰ μαυβεη᾽5 ἀεγίναιίοη, 
ἴπεη, 15. ῥγδοιςϑ!γ τῖρηϊ τ μεη ἢς ἀεγῖνεβ ἴ ἔτοπι {πε συβίομῃ ἴῃ δδΎΪῪ 

Ἐπιε5 οὗ ΒΠΠρς {με μΒαπα νὴ τη ΠαΥ οὐ ἴΠῸ εαυΐϊναϊεπιὶ (Ργοὶ. Ρ. 152). 
ῬΠΙπιδη (οα των. 737) ἀηὰ ΒαυάΞϑῖη (08. ΙΝ. Ρ. γ1) ἀετγῖνε “ σοηβεογα- 

ὕσοη " ἔτοπι ἴπε ποϊίοῃ οὗ δ] ΐπρ {πὲ ῥργίεβϑι 5 μαμὰ σι Ηἰβ ρουιίοη οὗ ἴῃς 
βδοιίῆςε; δηὰ 56]1]1η (Βεώγᾶζε, 11. ῬΡ. ττ8 7.) ἔτοπῃ ἴῃς ουβίοπι οὗ ΑἸ] πη 

18ε Βαπά οὗ ἰῃ6 ῥγίεβδξ τῖτἢ ἀττονβ, υϑοὰ ἰπ ᾿γπαϊἶνα {ἰπγε8. ἰη σίνίης 
ΟτϑΟΌΓ τεβροῦϑεβ; ἃπὰ νοὴ Ηοοπδοῖοσ (16 ϑαςεγάοία Γευϊίσμε, Ρρ. 
134 7.) ἔτοτα δἰ Πΐηρ τ[86 ῥγίεβδι 5 πβδηὰ στη βοτηειῃΐηρ ἴο ρἷδος ροη ἴῃε 
ΑἰΑΓ. νην... Ν25 52] δὼ ΕΧΑΠΊΡΙς οἱ 8 βυδ)εοί ϑεραγαίθα ἔγουῃ [[8 
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νεγῦ ὈΥ}, Κοο. 1. ὃ 4τλη, τ. ΤῊ. ὃ τϑ(α).---οὐπον Ὁ] Κος. {. 
ἢ 428οῖ, σε8. ὃ 1526, ἰοοῖ-ποίε.---10. ΓΜ] αε8. ὃ 1435, Κοε. ἱἰ. 

8 2410.--πν5}] ἀδί. δἴϊεγ Ὁ ΦΌ, οὐ. 228 235, Κοα. 11. ὃ 327ς.--- ον 2] 
( 5υρρεβίίνοιν ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν, ῬοΒ5ΙὈΙΥ τεδὰ ἩγρῦπΌ2.--- 
11. Ὁ ΟΡΟῚ] ΗΙΡΉ. οὗ νεγὺ υδϑὰ πῃ Ρὶ ονεῦ (Ἀἰγίγ {ἰπ|65 οὗ Ὀυγηΐηρ (1. 
τλδκίηρ 5πΊοΚ6) ἴπ6 βϑοσίῆοεβ οὔ ἴμε δἱίδσ.--2 }8 . ..ἕ 32] ο΄. ἴοσ 
ἴδεθε ῥἤγαϑεβ Εχ. 1653: 307 1,ν. 65 (.2) Σ (Ἡ. 957 2389 15. 281" κοί ΕΖ. 46: 5. 

ΟΠἿΙ]γῪ ἰῃ τ} 18 νεῦβε ἀοεβ ἴπὸ τερειξ το οὗ 3} ὁσουτ.-- 2 Ψ2}Ὁ] οὐἱγ οὗ (ῃς 
τοῦνβ οὗ [πε 5ῃον-Ὀγεδα, δηὰ οὔἱυ Βετε ἴῃ οοπβίγυοι Ὀεΐοτς Ὀγρ, δυΐ Ὀεΐοτε 

ὍΣ 2), εἰβευβεγα ὙΠ δγί. ργεσεάθαὰ Ὁγ Ὁπδ σ ΓΒ. 933 233 Να. τοῦ, ὈῪ 
Ἰπῦν 2 Ὁ. 2915, πὰ τ πῦφ τ Ὁ. 2818, 0]. 808. ων. 24 7. γτοσ γπῦφη Ὁ}} 
ΤῊΪΒ ρἤγαϑα αἰϑὸ οσοὺγβ ἱπ ων. 245.- 00] υϑεα ΟἿ οὗ ἴδε ἰδηιρ- 
βίδπαϑβ οὗ {με ἱδθεγηδοὶς Εχ. 25 δἰ αἱ. ἀπά οὗ (πες Τεπιρὶς τ Κὶ. γι εἰ αἱ. 
ἧπ τ δηὰ 2 (Ἐ. 76. 52)", δηά οὗ ἰμαὶ οὗ [ῃς νἱϑίοῃ οὗ Ζε. 45. "' δῃηὰ οὗ [μαὶ 
Ῥτον! δὰ ἕο ἘΠ͵5 88 Ὀγ ἴῃς ϑμυπεπίῖε 2 Κ.. 419.-Π Ἴ} ΦῸ] υϑεα νετγ ἔτγε- 
αυσηῖὶγ ἱπ Ῥ δηὰ 8150 (ἢ. οὗ ργίθβδιὶν δηὰ 1,ενϊςδὶ ἀυϊῖε53.--- 12. ΓΥΣΥΠΙ] 

σφ΄. τ ΟἈ. 155 (]. 44). 

ΧΙΝ-ΧΥ͂. ΤὨο σεΐρῃ οὗ Αβὰ (ς. 917--876).--- Τῆς ΟὨΒγοπίο!οτβ 
ἰτεδίμηθηΐ οὗ Αϑ8 ἰ5 βαϑθὰ ὕροὴ ἴδε δοσουηΐ σίνεῃ ἰπ τ Κ. 15᾽-". 
ΤΒετε ἴῃ νυν. 11-:.5. Αἄἥ88 ἰ5 σοιηστηθη 64 ἴοΓ 5 ρίεῖγ. ΤὨΪ5 15 στεαῖν 

ΘηΪαγρθα ὑροὴ Υ (6 ΟΒγοηίοϊεσ, δη ἃ Αϑα᾽5 Ῥγοβρογ ιν 15. οοστε- 
ΒΡΟΠΟΪΏΡΙΥ τηδρηϊῆοά (141-} 6:9) τς 1:6. Α τηδρη ίβοοθηὶ νἱοίοσυ 
ΟΥ̓ΕΓ 8η ἰηνδαϊηρ ἴοσος οἵ (5165 ποῖ πχδηςοηδα ἴῃ Κίηρϑ ἰ5 αἰϑὸ 
τεοοχαδα (145: 9-)), ΤῊ ταπηδίηογ οἱ {πε δοσοιυηΐ ἰη στ Κ. 

(νν. ..-.), ἀραγί ἔγοπι ἴῃ6 βυηγηαγυ οὗ ἴῃ γεῖρῃ, σοησεση8 (Πα τεΪὰ- 

οπϑβ οὗ Αβ8 ἴἰο (ῃῆε Ν. Κίηράοτη. ΤῊΪ5. πηαίεγίαὶ 15 ἱησογρογαϊθα 

Ἀγ [πε ΟΒσοπηίοϊεγ ἰηίο μἰ5 πατταῖϊνα τ (Πς δααϊίοη οἵ ἃ ργορπείϊς 

τερυκε οἵ Α58 ἴογ ἢΐβ δἰ] ΐδησς τυ ϑγτία (161-)ς. Ηἰδ5 1αϑί ἀδᾶγβ, 

4150, ἅτε ρἰοϊυγεα ἴῃ ἀδικεῖ σοἱουΓβ (ἤδη ἴῃ Κίηρβ, γθεσε ἃ ἀΐβεδϑα 

ἰῃ ἢἰβ ἔδεί 5 πηθηἰἰοπθά. ΤῊΪ5 ἰῃ ΟὨτγοηΐο ε5 15 πιδάς νεγυ ρτεδΐ, 

ἃηά ἴῃς Κίηρ ἰ5 5814 4150 ποῖ ἴο Βᾶνε βουρῃξ Ὑδηνεῃ, θυ ρἢγ- 
βἰοἰδη5 (1613). 

Αςοοτάϊηρς ἴο ΚΙ. ἴτε Βῃ., ς. 14 πὰ 1τ61-: δγὲ ἔτοπὶ Μ, ψῃϊ]ε 1 51-1 ἰς 
τοῦ ΜΆ. ΤὨΪβ ἀουθ]ε οτἰίπ 8 αβϑϑίσηθα ἔγοσω ἴῃ ἀουθ]ς δεοοουηῖβ οὗ 
Τείοστῃ, ο΄. 143.5 ὙΠ 155, Ο. τς, μονενεσ, ἰβ ἰηκεαὰ τ ἱ ς. 14 (οὐ, ν. 1, 

γΒετα {Π6 βδογίῆοεβ ἅτε ἔγοπι ἴῃ 8ρ0 1} οὗ νἱςίογγ). Ηβίογίςδὶ ἱποοῖο- 

Τεπος ἱπ τεΐογηιβ Ὀοϊἢ Ὀεΐοτε δηὰ δἔϊεγ ἃ νἱοίοσυ ψουἹὰ ποὶ ἰτουδ]ε 8 

πτίϊεν {κὸ (με ΟἩτοπηίοϊεγ, απὰ ἴῃ 5 ργονε σου ]δίίοη ἔτομπι ἔνο βουγοαβ. 
ΤΏς ἰα]ε οὗ ἴδε νἱείογγ, βονενετ, νὰ8 ποῖ ὑη κεῖὶγ ἀεγίνοα Ὁ τῃς 

ΟἈτγοηίςϊεγ ἔτοπι ἷ8 ΜίΙἀγαβῃϊς ϑοῦγοε, δηὰ [86 στουρίηρ ἱμετς οὗ Ἔνεηῖβ 
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ΤΑΔΥ͂ Βᾶνα ἰηβυεποεὰ Ηΐπι ἴῃ μἷ5 πατγδῖνε, Ὀαΐϊ ἴδε σμαρίετβ ἰῃτουρδουῖ 
Βεδᾶσ πιδυκβ οὗ Ηἷβ ρεου αν ϑίγ]ε δηᾶ τῦδυ Με} θὲ τεχζαγάθα 85 μἷβ οὐγι 
οοταροβίτοθ. ὙὨε ἔο!]ονίης ἀγα πλαγκβ οὗ ἴ8ε ΟΒτγοηΐο]εγ᾽ 5 517γ]6: [πὸ 
145 ἼῸΝ ὙΠ Πο]ονσίηρ ἱπέ. (]. 4); ἰπ α 48 1515 πγῖν τν τ (ο΄. τ ΟΒ. 15}8 τὴ 
2 ΓΒ. 1" 187) ((. 23); ἴῃ 145 ΟΣ (σ΄. 71. 1312 οἱ αἰ.); ἷπ 1419 τόϊ-5 

Ὁ. Ὑὺν (ο΄. 1318); ἰπ 1419 Ἣν ((. 92); ἴῃ 1412 ΠΠῸ ὉΠ γκὺ (σ΄, τ ΓΆ. 
222); ἰῃ 1412 2 ἃ ἰαΐο ψογὰ 2518 28:4: ΕΖ, 97. 19. 15.ὄ 8 Νἧε, 45. Ὁη. 
115-2 } (. τοὺ; ἴδε βίπααῦ ΡἈΓαϑθοί ον ἰπ 153 ἐπα οὗ νεῖβϑε δηὰ 125»; ἴῃ 
155 ΓΙΣΝΣ (ο΄ τ ΟὮ. 1.31) ((. 6); ἰπ τ 51} ἢ τ οΌ].; ἴῃ 15} ΠγΊσσπ (1. 44); 
ἴῃ τό! τῆς τερβδίβα ὑδ8εὲ οὗ ἢ; ἱπ τό!» ἴδε σεϊδίϊνε βεηίεπος σϊβουΐ στὰ 

βυθοταϊηαίθα ἴο (ῃς ργεροϑβιιίοη (ς,. τ ΟᾺ. 1513)(4. 120); ἰῃ 1612 προ" 
(. τ Ομ. 145) (Ή. 127) (αταῖ, 68. Ρ. 142). 

ΣΙΝ. 1-17 (2-8). Α548 ρον δπά σηϊρῃϊ.--- ΤῊΝ ψΒοΪς ϑεοϊίοῃ 
5 8η Ἔχρδηβίοῃ οἵ ᾿ΠΠ ϑιγαϊίοη οὗ ν." 5), Ψ ΏΙΟΝ ἰ5 ἔγοσῃ τ Καὶ. 15. [πῃ 

1 Κ. 1513 [1 8 τεοοσγάβαά (μαὶ Αβδὰ ρυΐ ἀνγᾶὺ ἴδε βδογεά ργοβίϊτυῖεβ 

ουΐ οἵ {πε απ ἀπά τεπιονεά 8]1} [Π6 ἰάοἷβ νι ἰςἢ ἢΐ5 ἔμ σβ μΒδὰ 

τοδάθ. Τῆε ΟΒγοηίοϊεγ, βονγενεσ, ἜμΕγεΪν Ομ 5 [15 βίδιοτηθης 50 

αἰτουγ δἱ νατίαπος ἢ ἴΠ6 ρἰ εἴν δηα γε ζίουβ Ζεαὶ] αἰγεδαν δϑοθθά 

ἴο ἘδΒοθοδπι δηὰ ΑὈἰ͵δῃ; Ὀυΐ πα Ἔχρδῃβ {πε γείοστη οἵ Αβὰ ἰηΐο 
ΟἿ6 5: π}}}γΓ ἴο ἴμοϑα τηθηιοηθα ἰῃ Κίηρβ 85 στουσῃὶ Ὀγ Ηεζεκίδῃ 

δηα 7οβίδῃ---ἰ.6., [πε γτεπῖοναὶ οἵ (ῃς Πίρἢ ΡΙδοεβ (2 Κὶ. 18-- 5. 235).-- 

2 (8.) Τογεῖρη αἰαγ5] ἱ.6., [ὰς ΑἸἴᾶτβ οἱ ζογεῖρψῃι ροάβ, οἵ. ὅπ. 355." 
705. 2459. Γὰ. το! 5. 7". ς:..- -͵]ς μὴρἢι ῥίαςε5]. ἴπ τ Κὶ. 15" 

ἴξ 5 βιαϊθα [μδὲ Αβὰ ἀϊὰ ποὶ ἀδβίτου [ῃ8 δ ρῇ ρίδςεβ.-- - 1}: ῥή!ανγς] 
(Ὡς »κπαϑεεδοίδι, ἴῃς ϑδογεά βίοπμεβ δεῖ ὕρ δἱ ἃ ρίδοε οἵ ψοσβῃρ, 

οτρίμ ιν ἃ ρῥγἰ πυἶνε Ἔἐχργεββίοη οἱ [πε ἰδίου ]ΐδγ, ἰθπΊρ]ς, ογ ἰάοἱὶ, 
δηά παίυγα!ν τείαἰηθα ἃ5 (ἢῈ ῬΓΟΡῈῚ δος ββοσίεβ οὗ ἃ βϑδῃοίυδγυ (ς΄. 

Οσῃ. 28:5.-5), ὙΠῸ Θειεσοπογηῖς ἰὰνν ἔοσθδάς {μεῖς δὲ (Ὁ ι. 165) 

δα σοπηπηαηάεα [μεῖς ἀεβίτυοσίίοη (Π. γ" 125).-- Ἴ͵ ἠ6 αϑϑιον»]} ἴτε- 

ἀαεπίγ τπθπίἰοπθά ἢ [Π6 ἐογεροίηρ δηᾷ {Πκουνίϑε ἰοσθίἀάδη (Ὁ. 

1631.) ἀηάἀ σοπῃηηδηάεά ἴο θε ἀεϑιτογεά (Ὠ. γ5 123). ΤΕΥ νεγα νοοάδῃ 

ΡοΪε5 βεῖ ὉΡ {{κ τῃε βίοῃε ρ]18γ5 δἱ βϑαποίυδγιθβ ὙΠεὶν πιεδπίηρ ἰ5 
οὔβουζα, βου οἰ ν ἃ ΡΠ 4]1ἰς Ἔγη Ὁ] 6 πι, ροβϑὶ ΟΪΥῪ ἃ ϑβιι δια ἴοσ ἃ ἰγθα 
85 ἃ τεϑίάβηςσε οὗ ἀεἰζγ, ΟΥ Ῥοβϑί ΟΙΥ οὐ ίμδ}ν Ὀουπάδιυ ροβίβ, τὸ - 

ξατα θα Ἰαΐεσ 85 ϑδοσεά. [{ ἢδ5 ]50 ὑδεὴ ἱπουρῆϊ (ῃαἱ ἴΠογα ννὰ8 ἃ 
Οαπδδηϊίε σροάάεβ5 Αϑῃεγαῆ, δαυϊναϊεπί ἴο 1ῃ6 στεδὶ δεῖς χοά- 
4ε88 Αϑβίαγιε, νἤοϑα 5υ110 01] οΥ 40] ννᾶ5 ([ῃς Αδσλθγαΐ ροβϑί. (Οὔ. 
15...) Βυϊΐ ου [ἢ5 βοῃοΐαγβ ἃσγε ἢοΐ ἀρτεεὰ (Αϑβογδαῃ, ΕΒέ. 1. ςο]]. 
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3327.; Ὅτ. ΠΙ. ΡΡ. 2ο1 δ; Τᾶρταηρο, Εἰμάδς σον ἰος Κοϊρίονις 5 ἐνιῖ- 
ἐφμδδ, ΡΡ. 110 77.» ἄτριιε5 ἴοσ ροά 4655). Ασἠεγοίλ (0]. οἱ Αββεσδῇ) ἃσὲ 
πηεηοη θα ἰῃ 19) 33", Εἰθενετε ἃ5 ἤθσα Αςἤοὴηε 17" 2415 31' 31:9 
445..- τ.--4. (δ). δμπ }᾽11αγ5] (ΟὨ]Ὺ Ρ]., 34“. των. 2659 15. 17" 27") 

ῬΓΟΡΘΌΪΥ ἃ ἴοσγπι οὗ "παξξεδοίἢ (ς΄. ν.) ((ΟΕΜ. ΕΒ. 111. οοἱ. 2976), 

τεργάεα θησαν ἃ5 ρ1}1τ5 ἀεαϊςαίεοα ἴο [Π6 βυη ροά (ΠὯΠ) (Βπ.). 
--Απά μὲ κἱηράοηι παά γε μηπάδογ μὲμι (ἰῖ. Ὀεΐογε ἢΪτ)] τε- 

Ρδδίθα ἢ δα ρμδϑἰϑ ἰῃ [ο] ουνίπς νεγβο, οἱ. 1.3"5(14,).---ῦ (6). ΤῊΐβ 
βίοσυ οὗ (με δυϊάΐηρ οἱ οἰ[[65 85 ῬσγορδΌϊΥ ϑοπια Ὠἰβίογιςδὶ θδϑὶ5, 

ο΄. τ Κ. 155; 150 [6. 41, ψΒεσε ἃ ρὶΐ θυ} ΌΥ Αβᾶ 8ἃ5 ἃ πιδεᾶῃϑ οἵ 
ἀεέεηςε ἰ8 πχοηιἰοπαα.---Ἴ (8). δλίοιά ἀπά Ξῤεαγ]. (Γ. τ (ἢ. 1255 ὅτ) 
--Βμοκίενς . .. ἀπά δοιυΣ]. ΟΥ. τ (Ἡ. 8,ς. ὙὨΕ 58. 6]4 (732) οἵ 

ἴἢεβε ΒΟΥ ΠΊΕ νγ85 5Π|816γ ([ῃη (Πα οἵ [ἢε ΞρβδγπΊεη.---Ἴ δ ἰοίδ] 

βίσεηρῖῃ οὗ Αϑ8᾽5 ΔΓΠῚΥ͂ ἰ5 ςϑο,οοο, ἢ ]Ὲ ΑΒ ͵δῃ, ἷ5 ἔδίμοσ, Ἰεὰ 

[ογ ἢ δὴ διῃν οὗ ΟὨΪΥ 4οο,οοο (13", σύ. αἰϑο 1τ' 17"). 

1. γ21ὉΠ] ψαπεηρς ἰπ  Κ. 15} δῃηὰ 80 αἷβο "τον. Ἱ Κ. δὰβ ῬῺὩΝ Ὑ12. 
--8. "ὍΝ στὰ τὰς ἔογος οὗ σοπιπηδηὰ (]. 4), οὐ δὴ ἐἜχᾶπηρὶς, ἰη τὰς [ο]- 

Ἰονίης πογάβ, οὗ {πε ἱπάϊγεςι ἀἴβοουγβε, οὐ. στ ἢ. 13..--θ8. ΤᾺΝ ΟΡ 

Ὡ00] (ὍΒ ἐνώπιον τῆς γῆς κυριεύσομεν (ΔΛ εν ὦ (δ'- ἐν ᾧ κυριεύσομεν 

τῆς γῆι.---)ο}}} } βυβῆχ τηᾶϑο. Ὀθοδυβα ἰΐ ρτεςεάεβ.--- Ὁ} 5] αὐ σεν ἀὲς- 
2οϑαὶ, ο΄. απ. 13) ΒΏΒ. Ὁ Π. 4. ἃ (9).--ἰηβιεδὰ οὐ υϑτπ, ὥλβι. 
τεδὰ ΨΥ τοῆδη τοῦ δοιρῖς Υαλιυεῖ ον Οοάὰ πα τορι μ5. Ο(ΔΒ αἰϑο 
Οχμαΐὶ 23}} ἀπὰ τεαὰ Ὁ πῶσ, Ησεπος ἸΜΊΠΟΚΙος (4. ὕὕπίεν. Ρ. 187) 
Ρτόροβεβ ἴο τεδὰ δἵϊες Ὠϊ. ᾿ 219 Ὁ ΠΟΣῚ Ὁ32ΝῸ 2.200 Ὁ Π}) Απά ἀξ κας 
ξένεν η5 γεϑὶ ὕγονι ον ἐπεηιῖδες γομπᾶὰ αδομέ απᾶὰ ῥγοφῥεγεα 5. 

8-14 (9-1δ). Α54᾽8 νἱοίοσυ οὐδσ Ζεσγδῃ.---Νοί πηθηιοηθά ἴῃ 
Κίηρϑ, ἃ ροοά Ἵχϑιῆρὶς οἵ Μ|ιάγαϑῃ (5εε [6 Ὠ ΠΊΕ Γ5 ἰῃ ν. " (Ὁ). 

ΤΏε 5.ΟΓὙΥ ἰβ εἰἴμεγ ψὶϊμοῦί Πἰδιογίςὶ ἰουηἀδίίζοη (50 Καδηδη, Εἰμὶ. 

ῬΡ. 139 7.; 81. σδον. 1. Ὁ. 355; νε. ῥγοὶ. ΡΡ. 257 .2.), οὐ 1 ρτεδίογ 

ῬγΓοΟΡΔΡΙν μᾶ5 ἃ ᾿ἰβίογιςδὶ "855 ἴῃ δῇ Ἐργρίίδη ογ Αγαδίδῃ ἱησγοδα 

(Οταῖ, ΟΒ. Ρ. 138; Ετϑὶ, δὲς Ηεδνᾶθγ, Ὁ. τοῦ; νυ. 50 ἐ.). 

- 8 (9). Ζεγαβ {6 Ομδλ 6] (1) ἰἀοπεβεα γεαυεημιν νἱἢ δῃ 
Ἐργρύδῃ [ίηρ, εἰἴμεγ Οβογίοη. 1 οἵ 11., οὗ [με ὑνθηιγ-ϑεσοηὰ (Βυ- 
Ἀαϑἰῖ6) ἀγηῃδϑίν, δηὰ ἤξῆςα σοηἰεαρογάσυ Μὰ Αβα. [π᾿ ἔδνουγ οὗ 

Οϑοσΐκοῃ 11. 5 δὴ δ] ερϑά ἱπβογρίίοη τ ῃΐο ἢ τεδάβ {μαΐ αἱΐ σομμίγὶδς 
οὐ {πὸ μῤ ὲν απά ἰοιυεν Κείοηηι ({.6., σγτὶα ἀπ Ῥα]εββιϊ πο) ἤανε δέον, 
ἐμγοιση άον μὲ γεοἰ (Ν ν 1165. Βμδασ δ Ὁ. 51). Ομολῆε οὐ ΕΠ ορίαπ 
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ΔΡΡΙΙεὰ ἰο Οβούκομ οἵ Ζεσγδαΐῇ τηιϑὶ {ΠῈη ἤᾶνα γίβθη ἴγοπι ἴΠῸ 

ψτ [ἐγ 5 οοηξυϑοά Κηον]εάσε οἱ Εφγριίΐίδη δῇαῖγβ; ΠῈ Ὥδυ πᾶνε Ὀθεῃ 
πηϊϑεὰ ὉῪ 2 Καὶ το’ σβεγε ΤΊγῃ καῇ ἰ5 ςδ] δὰ Κίηῃρ οἱ ΕἰΒίορία 

(ϑαγες, ΗΟΜ. Ρ. 363). Τῇε ρΐαςε οἱ δαί(]ε, Μαγεςμαΐ (υ. 1.), 

ανουγβ δὴ Εργυριίίδῃ ἱηγοδά. (2) Ομελσ τὰν Ὀε σοηηεοίεα τὶ 
[6 Οὐδ οὗ Αταρία (1 (Ἐ. 15), ἀπὰ ἔπ [Π6 ἰητοδα σαδν μάνα Ὀθθθῃ 

ἴτοτῃ Αταθία (5ο ὙΝΊΉΟΚΙεσ, 41}. υὐπέεγεμον. ΡΡ. τόι-τόό6, ΚΑΤ΄." ἢ. 

144; Ηοτηπιεὶ, Αεἰος τοι Οοηρ. Πηενὶ. ἀες Ογομαϊἐδίος, Ὁ. 112; 

Ῥαίοη, ΕΗ͂5Ρ. ρΡρ. τοό.,.). Αρτγεεδθὶε ἴο {Πϊ15 ᾶγὲ ἴῃς ἰεηΐβ δῃηά ἴΠ6 

58Ρ0}} οὗ ΞΒῆ6εΡ δῃὰ σδιμδὶβ γηεπίἰοπβά ἴῃ ν. " (Ὁ), Ζογαΐ; ΤΩΔΥῪ 8150 σερ- 
τεβεηΐ [ῃς ϑαθθδη ἤᾶπὶῈ δ λέγγίμ, ἃ {π|6, πηεαηίηρ [ῃ6 τηασηὶ βοεηΐ, 
οἱ βενεγαὶ οὗ {πε οἱάεϑί ῥγίηςεϑβ οἱ ϑαθὰ (Β8.) (υ. 5. Ηοπητηε!).---αὶ 

ἐπμομδαπά απάὰ ἐγεε μωπάγεά ομαγίοί 5] ἃ στοβθ Ἴχαρρεγαϊΐοῃ ἔγοπὶ 
Ἔν Ροἰηϊ οἵ νίενν.---Μαγες"μα ἃ]. ΟΣ. ττ'τ (Ἀ. 25.--9 (10). 15 
ἐπε να] ]6γ}} ρτορϑθὶν (πὲ νι ον δἱ νῆοβε μεδά βἰδηά5 δε -Σ δγὶπ 
(ΟΑ5. ΒΟΗΙ,. Ρρ. 23ο-233).--ζεῤβμαίδαΐ 1], σοτηραγεά ἀουθῖ- 

ΠΥ ΌῪ Βοβίμβοη ἰο Τεὶ!-ἐ5- 5 βγεῖ, (ΒΚ. 11. Ρ. 31. ΦΔΒ 
τεδ 8 πογίδιιυαγά (κατὰ βορρᾶν), δῃὰ ἰΐ 15 αιιεβιίοηΔ 8 ]6 ἩΒΕΙ ΠΟΥ 
τμαἱ ψὰ5 ποῖ ἴῃς οτὶ ζίπαὶ γεδαάϊηρ, ἐπ ἐδ ναἱδγν ἰο {μ6 ποι οἵ 

Μανεσῖαῖ (ΓΒ ἰπϑίεδα οἱ ΠΡΟΣ) (Βῃ.).---11 (12). Τ. 1τ3..5. 
ΤὨΘ ποη-Γα]ίδηος οὗ Αϑᾶ Ἰροη 5 ἰᾶσρα ἃγγὰν (ν. 1.3)) 18 ΠΟ ΟΕ Δ ]6. 

ὙΠα παιταίϊνε ἰβ ἐπέγοὶ υ αγιβοία!.-- -12 (18). Οεγαγ] ϑοιτῃ οἵ 
Οζα, υϑυ λιν ἰἀεπεβεαά τὶ ὕὕρεηε 7 εγαν (Βδεά." Ρ. 121).--α "ὦ 50 

ΤΆΔΗΥ οἵ ἐϊ6 Ομ5)μ1165 7ε}} ἐμαὶ ἰἕεγα ἰσας πο γεζονενγ (Ζοε., Οε., Βᾶ., 

ΑΚΕΝ.), οἵ 50 ἐμαί πο ᾿ΐϊε τυας ἰεΐί (Βε., Κε., Καυ., ΚΙ., ΑΕ π..). 

ΤΆε Ἰαιζοσ 15 θεϊίεσ βίπος ἴῃς ἔο]]οννίῃρ; οἰδιιθε5 βυρροβί δηηἰ ἢ] ἰίοη. 
--σΟ-: ς μος] ἴ.6., Ὠδάνθη]ν Ῥεΐηρβ ([πῈ Οἱ ΕΓ σοπηπιεηίδίογβ); Ὀείοτ, 

ἔτοτα ἴῃ βἰδίοχηδηϊ οἵ ν."", Αβϑδ᾿β ἀστὴν (Βε., Κε., Ζοες., ΟἿἽ.).---18 
(44). Αν»πὰ ἐμὸν ϑτηιοίο αἱϊ ἐδι6 οὐμέος ἐπ 6 πεὶρμδομγμοοά ο7 Οεγαν]. 
ΤΙ5. ᾿τηρ] 165 δὲ (Π6 ἱπμδ  ἰδηῖ5 οἵ (Πἰ5 αἰβιτίςι δα Ὀδθη ἀρεϊίογβ 

οἵ ἴῃς Ονελμες. (Ιπβίεδα οὗ Ὡν οὐδέδς, Βη. τεδὰβ 3 Ἵ» 417α- 
δέαηΣ.}---Αἰ ἰογγοῦ ὕγοηι Υ αλιυε}}. Α Ρδηὶς 5εἰΖεὰά (πε οἰτε5 [σου 

ἃ Βυρογηδίιγαὶ ἴοστοῦ οδυϑοὰ ὈΥ Ὑδηνθἢ (ς΄. 179 20"".--14 (16). 
Τεηὶς οἵ εαἰ46}] ἃ βίταηρε δχργεββϑίοῃ, ροβϑί ον μᾶνίηρ ἀγίβεη ἔγοτη 

τεχίυδ] σοττυρίίοη. (ὖ Π45, ἰπ δά τἴοη, ἃ ῬΓΟΡΕΙ πᾶπλα Γαργαβεηῖ- 

ἰῃᾳ βϑοῆβ ὑῃκηονῃ {Π06 οὐ ρἷδοες (τοὺς ᾿Αμαξονεῖς) (ς΄. 22' 
ἰεχί-ποίο). ὙὨδ ῬοΟΟΙγ βιιρρεβίβ δὴ Ασγδρίδη ἱπουγβίοη. 
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10. πη. ἽΟΡ 1]. Οἱ ἴοτγος οὗ ὉΡ δεϑίδδβ οὐ ἴἴξε, ς΄. 2ο" ῬΞ. γ)3Ὁ 
ΒΒ. ὃ; 8. Οἱ 1}2 νἱϊα Ὁ [οἰονίης τ΄. ὅπ. 14. (ὦ τεδάβ οὐκ 
ἀδυνατεῖ παρὰ σοὶ σώζειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις " [ο]]ονίης ἴμ6 ἰεχὶ 

οὗ τ 5. 1486 ὉΡῸΣ ἸΝ 22 Ρ᾽ΦΥΣ ΣΡ πυπὴ ν.. ὦν δαάς Βοτα ἔτοπ ἴξ 

οἷς οὐκ ἔστιν ἰσχύς. Ἔ πο ε5ὶ αρμᾶ ἰε ἱὰα ἀἱδίανεα μέγωηι ἴπ βαμοὲς 

ομαίϊεγὶς, απ ἐπ ῥἰεγίδεδ. Ἑδταρ. ῥτγεΐετσθα ἴο τεαδὰ ὍΣ" ἱπβίεδα οὗ 
προ, θυϊ τμδ 18 ποῖ Πδοεββαγγ.--- ὉΠ} οὐ 1.3.-- Ὑ}}} Π9. ἰβ υπάετβίοοα 
(ζ΄. τ ΘᾺ. 29", ν. 1. 92).---ἴἃ. τ Ἢ] (ὦ ΜΒα5 Γεδωρ, ς΄. τ ΟἈ. 43), Ψ υϑεοὰ 
τι Ὁ, τ΄. Κοε. [ϊ. δ 21ο.-τπηο Ὁσὸ γ.ΝὉ] ἃ οἰδυβε ἀσποίίηρς ἴῃς ςοπὶ- 

ῬΙεἴεῃεββ οὗ ἴμε ονεγίβγον. [Ιἢ τῆς δδυγ]ῖεγ βίαρε οἵ ἴῃς ἰδῆσυαρε 5 που]ὰ 
Βᾶνε Ὀδθη ογαἰτεὰ ἢ 1κ (Ενν. ὃ 315 6). ΤῊΪ5 σοηϑίγυοίίοη "ΚΝ ἰβ ρεοὺ- 

Ἰὰς ἰο ἴῃ Ομτοηΐοϊογ, ς΄ 20" 2113 3616} (Ὦ, 22’ ΕΖγ. 9" (1. 132). 

ΧΥ. 1-19. Το ἐχβοσγίδεοι οἵ Αζασίδῃ, δπιὰ Αβ8Ἐ στο] ρίουβ 
Τοΐοσπιβ. 

1. ᾿Ατανίαϊι με τοθ οΓ 4647] ποῖ πιεπιοποα εἰϑαενῆεσα ΟΥ. 
ν...-  Τλὸ τρίν οΓ Οο4] ἴτεαυθπιὶγ πιοπιϊοπμε ἃ 85 (ἢῈ σαυ5α 

οὗ ργορμείίς δοϊΐοῃ δηὰ ϑρεεοῃ (ο΄ τ (ἢ. 1215 2 (ἢ. 201" 249). 

-2. γαῤιυεῖς τυας τὐὴτἦρ γος δοζαμδε γοῖς τὐογε εὐ; ἶρι]. ὙΠΣ 
ΡΓΟΡΒεΐ γαΐεγβ ἴο {π6 νἱοίοσυ πὰ τηδῖζθβ ἰἃ 8ῃ οσοδβίοῃ ἔογ δάνο- 

οδίϊηρ ἴῃς σοπίίπιδηςς οὐ Α54᾽5 τείογῃηβ (Κε.). Οἰμεσβ σεηάεγ 

γαβιυεῖι ἐδ τον γοις ὦ (ὐυλιόηι, εὐμῖ6) γοιε αγε εὐἶἤι μὲμι (Ζοε., Οε., 
Καυ., ΚΙι., ΔΕΝ.). Ταΐϑ τεμάἀθγίης ἰ5 ποῖ 50 σοοά, δ Πουρῇ ἃ 5ἰδίε- 

πλεηΐ οἵ [ῃ6 ψεπεγαὶ ἰεβθοη ἴο ὈῈ ἄγανῃ.---ὃ-. Ψατίοιϑὶγ ἱπίετ- 

Ρτείθά: 8 ἀδϑβογίριίοη οἵ [Ὡς Ν. Κίῃράοπι (ζ5); ἃ Ρτορβεον οἵ {με 

ζυΐυγε (σ΄. Ηο. 3.) (ὦ, Ἡ, 45 ἴπῈ ἴδηβεϑ ϑῆον, Ζοβ.); ἃ ἀεβοσί ρίίοῃ 

οἵ (ῃ6 παίυγε οὗ ἃ ρεπογαὶ ἔτ ἢ νἱ τείεγθοηςσα εἰἴθεσ ἴο ἴμ6 ραβῖ οὗ 

ἔυΐυτε (Κα.); ἃ τεβεοϊίοη οα [ῃ6 ΜΠ Ο]6 ργενίουβ σουγϑα οἵ [5γ86}᾽5 

Βιἰβίογυ, ραγθηι εις) ἰῃ ΑΖζαγίδ 5 βρεεςῇ δηά ἔγοπι ἴῃς (ῃγοηίοϊεγ 

(Β8.); ἃ ἀεβοσιρίίοη νυ ἱ ρεηογαὶ τεΐεγεπος (Βη.) γεῖ 5 ΓΟ ΡΥ τὰ- 

ταϊμαϊηρ οπε οἵ (μ6 ρετίοά οἵ (με υάγεβ (Βε., Οε., Κὶ.). ὙΠ Ϊ5 ἰαϑί 

νῖενν ἰβ 8ἃ5 ἀδβηϊίε ἃ5 Δηγ ΜΏΪΟἢ οαη Ὀὲ ρίνεη. Ν᾽." τεῆεοίβ ἴῃς ἰἂνν- 

1655 {{π|65 οὗ [πε πάρεϑ; ν.  [ῃ6 τερβαϊεα ἀἰβίγεβϑ, δηα ἀ δ] νεσαησα 

οἡ οἰ] οα δῆ ; ν." 186 νἱοϊθηςς δηἀ ορργεββίοῃ 50 οἴη ἀε- 

βου ρϑά (σ΄ 7. ς' 65..); ν.4 τΠδ ἰπίογίγθαὶ δηα ἱπίεγαγθδη σοηΐεδη- 

τἴομβ (7. 85:9 1ετ ρτ-7 χλι 8), ΤῊΪ5 ψΠΟΪα βρβεοῇ οἱ Αζατγίδῃ δί5 

ἰῃ Β4αΙν στ ἴῃε οοσαϑβίοη οὗ {Π6 νἱοίογυ δπὰ 5 Δη ππ5Κ|1] ἰηίτο- 
ἀυοιίοη ἴο {πε τεΐοστα οἵ Α538, δῃ δος ββϑί βία! γεπονδίίοῃ 50 ἀθᾶγ ἴο 

186 Βεατί οἵ ἴῃς ΟὨγομίςϊεγ.---ϑ.ι γώδομ α ἰφαοίμπρ ῥγίδσί απὰ 
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ὐἡμοια ἰαιυ]. ὙΠ6 ἔνγο Ἐχργεβϑίοῃϑ ἅγα βυποηυπιοιβ8. ΤΣ σίνίης 

οἵ Ἰεζαὶ ἰηϑίγιςιοη νγᾶ5 ἃ ἰυποιίοη οἵ ἴδε ῥγίεϑί (Ὁ .. 33:96. 18:5 Ηο. 

45.}--δ. Γαπαά5] 1.6., ἀἰϑιτὶςῖ5. οἵ [86 ἰεττίϊοσν οἵ [5γδε] (ο΄. 115 
τ (ΓΒ. 133)).-.6. Νανέοη σραΐπδὶ παοη} ἴ.6.,) οης ρμᾶτὶ ογ ἰτῖρε οὗ 
ἼΒγδεὶ δραίηϑβίὶ δῃοίμεγ. 

8. Ὁάεὰ {δ ῥγνοῤῥει] εἰἴἴμεν ἃ ρἷοββ (Βε., Κὶ.), οσ τε ρσεβεηηρ 8 
Ιδουηᾶ ψηὶς ἢ βῃου!ὰ θ6 βυρρ!εαά ἴεν Ψῷ, Ἡ, νυ (ἢ τεδάϊηρ εὐόν; 
ἐμια ῥγοῤίδον τολιἑοῖς Αξανίαΐι δια φοη οΥ Οἀεά μαά «ῥοξεη.--- Πεἰεείαδία 
ἐπ 55] οὈ]εοῖ5 σοηηῃεοίεα 1} ἰἀο]αίτγ (ς΄. τ Κ. 112 Κ. 23").- 

ΟἸέος, εἰς.1. ϑἴηςε πο τηβηίίοη ἰ5 ταδάδ οἵ οἰτἶἰε5 (ἀἰζεη Ὀγ Αβα, (8 
τεΐθγεῃμος ἰ5 ΖΈΏΈΓΑΙΪΥ Βυρροβοα ἰο θὲ ἴο ἰμοβα ἰβκεη ὈΥ 5 ἔδίμεῦ 

Αδιδἢ (13.,»),..-τ-ΆΆἌἍἍ Μὰ κε τεμειυοά ἐδ6 αἰαγν]. ΤὨϊβ 5ἰαἰειηθηὶ ἵτα- 

Ρ]ΐε5 βϑοῦῖε υῃτεσογαάβα ἀεϑεογαίίοη οἵ ἴῃς δ᾽ ἴᾶγ, οἵ ἰξ πλδ δ ῬΟαΥ 

ΒΡ Ϊγ [86 Ὠἰβίογίςδὶ ἔδςί οἵ (ῃ τεπενναὶ οἵ [Πς δηοίθηϊ Μοβδίς δῃὰ 
ΡύγεΓ ἰπηαζεε55 τ υβῃὶρ οἱ Ὑδνει (σ΄. Ετρὶ, δὲς Η εὐγἄεν, ᾿. τοῦ). 

-- ϑ. νυ ίη τμ ἰεγτίογυ οἵ (ῃς 5. Κίησάοπι ἄγε γεργεβεηίεά ἴο ἢᾶνα 

θεδη τλθαθεΓ5 οἵ ἴῃς δα]οϊηπίηρς {τ|δε5 οἱ ἘΡἈγαίπι, Μδῃδϑβει, δηὰ 
δίιηθοη, 0 ΜΕΓῈ Εἰ ΓΠΟΓ Ρεγιηδηθηὶ γεϑίἀβηΐβ ἔγοπὶ ἴῃ ἢγϑὶ (ς. 

1057), οὐ ἄγανγῃ τα [Ποῦ ὈΥ [Πς ἐδοϊηρ [μδὲ [Ὠγουρῃ ἴδ Ρίεῖγ οἵ Α38 
Υδμν ἢ νὰ πὶ ἢ ἰῃς 5. Κίηράομι (σ΄. 115 “- 30). ΤὨϊ5 ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ τεῆεοῖβ ἰῃ6 σοπαϊπίοη δἱ ἐπα {ἰπὶῈ οὗ ἴμ6 ΟἩγοηίοοεσ, ἤθη 

ἀουθι1ε55 τρδην [6νν5 ἰγαοθα {μεῖς ἀδϑοεηΐ ἔγοπι [δι 1165 οἵ (ἢ ἴδῃ 
{π0ε5 (οἱ ΓΚ. 15), δηὰ [6 ἀδνοιί βουρῃϊ τεϑίάθηςα ἰῃ (μ6 ἰδηά οὗ 

Ῥαϊεβιίης.--δύριεο]. ὙΜΉ1]6 Ὠἰβίογίοα!γ (ἢς {τἰραὲ νὰ Ῥγοθαὶν 

δϑογρεά εἰμεν Ὁγ ἴῃς ἀδϑεγί {τῖδε5 βου οὗ [υΔἢ οτ ἰηΐο [8 
(ψ. τ ΟἈ. 45 5.), [ξ νγᾶϑ8 τεοκοηθα 85 ὁπὲ οὗ ἴδε ἴεῃ {065 σοηϑίϊτυϊ- 
ἰηῃς ἴδε Ν. Κίηρσάοπι (1 Κἰ. 11).--10, Τῆς ἐἶνά νιομ}}. Τὴ 1815 
ννὰ8 ἴῃς Εεαβίὶ οἱ ἤγεεκϑ, Ῥεηϊδοοβί, νης δοσογαΐπρ ἴο ἴπ6 ἰδίαν 

εν ῖϑ ἰτδαϊομ σοτηπιοπηοσγαϊθα ἰμῈ σἰνίηρ οἱ (ῃ6 ἰᾶνν, δηὰ 
Βδηςα (δα επίσδηςε οἵ [5γδε] ἰηῖο ἃ σονεπδηΐ γεϊδίίοη ἱ τ Ὑδανθῃ; 

δηὰ (ῃυ5, ᾿ξ (ἢἷ5 ἰγδαϊτίοη τνὰ5 ἃ5 δα ν ἃ5 ἴῃ6 (γοηΐοϊεγ οὐ ἢΐ5 
βοῦχοα, [5 νου] ἐχρ] δίῃ [Π6 τχοητἢ ἃ5 ἀρρτγοργίδίε ἴογ (ἢ Ἴονε- 
πδηΐϊ οἵ ν.". ΤὨδ τεάϑοη ἴογ ἴῃς ἀδίε ἐς ἐψ6 ἡ Πεορ γεαν οἵ δε 

γεΐρη οἵ Αϑ8ἃ ἰ5 εῃτἰγεὶγ οὔβουγε, ἀηα ἐβρθοῖδ!]γ 80 ἴῃ νίενν οὗ [Π6 ἴοἱ]- 

Ἰονίηρ νεσβα, ἤεγα τηθηϊτίοῃ ἰ8 τηδάς οἵ ἴῃς οἴετγίηρ οἵ 5ροὶ!], ργεϑιι- 
ΤΔΟΪΥ οἵ ἴῃ σοῃίεϑι 1 Ζεγαῃ, θυ βίησα δοσοσγαϊη ἴο 1.35 (14)) 

“1ῃε Ιαπὰ νγᾶ5 αυϊεί ἴδῃ γεᾶγβ᾽᾽" (ἢ σοηϊεδὶ ψ [ἢ ΖΕγαἢ ἴοοκ Ρ]δοα 
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ἴῃ {πε εἰενεπίῇ γεᾶγ οἵ Αβαᾶ; ἰἢς ψᾶγ, ἔμδη, ἰ5 μΒεϊά ἴο δανε Ἰαβίεὰ 

ΒΟ ἴουγ γεδῖβ (Καε., Ζοε., ΟἽἍ.). Βυΐ ροββί!γ ([ῃ6 ἀἰβοσερδῃου 
ἃτῖϑεβ Ὀεσᾶιβθε ἴῃς (ΟἸὨΓγΟΏ ΟΕ μετα ἰ5 ΓΟ] νην ἃ βδουσος αἰϊί- 

[εγεπὶ ἔγοπλ ἰδὲ οἵ [ῃ6 ργενίουβ Ἵμαρίεσ (υ. 5.).--12. Τ εν 
ενεγεά ἑμίο α σουεπα}]. ΟἿ ἴογιῃ οἵ Ἔχργεββίοῃ οὔ. [6. 34... ἵἰ 

τωθ8ῃ5 ἴΠαΐ {πεν Ῥουηά {πειηβεῖνεβ ὈΥ ἃ βοϊδηη οὐ] ζαίίοη οσγ οδἱ ἢ 

(τ΄. ν..) 19 5οεκ γαληυεῖ, . .. εὐἷ}» αἱ ἐμιοὶγν μεαγέ απά αἱ! ἐμεὶν 

δομὶ (σ΄. Ὧι. 43). Ἐογ [6 Πηδηπηεσ οἱ ἰακίηρ συςἢ δὴ ΟὈ] γαίῃ 
φ΄. 3456. 34.1.---18, ΤῊ Ϊ5 τεβοϊαϊίοη τνᾶ5 δοοογάϊηρ ἴο ἴΠε ἰᾶνν 
(Ὀι. 13:19 χγ5.-.-|οῖν μοίδιεν δριαὶ! οὐ ργεα!] 1.6., ΜΙ ΠΕΙΠΟΓ γουηρ ΟΥΓ 

οἰά.---14, δηομέ οἵ 70)]. (ΟΥ. τ ΟἈ. 1ς5».π-τ-Οη [86 τπιυϑίςδὶ ἰπβίγυ- 

τηθηΐ5, ἐγ ῥοὶς ἀπά σογηείς (ΒΦ, ΓΊΛΝΥΠ), οὐ ι ΓΒ. 155. 

16-19, ἔτοπι τ Κ. 15-...--16. Μαίασα]. ΟΥ̓. τ3".-τ- Α σμογα!ε]. 
ὙΠεῖμεσ {πεγα ννᾶϑ Ἔνὲσ ἃ (δηῃδδη 5 ροάάε55 Αβῆεσαῃ (ΒΏΒ.) 

δ ἃ ἀϊδβρυϊεά ᾳιρβρίίοα (0.8., ἘΒῖ.) (ο΄. 143), θὰϊ τῃ6 Ὡᾶπλα 
ΒΘΕΠῚ5 ἴὸ πᾶνε ὈδῈΠ 850 564 οΟΓΥ υὑπάεγβίοοά ἤετγε.---ῦν; πογγίδὶς 

ἐμ} τ Κ᾿ το, βοῆε Κἰπὰ οἵ ἰάο] οὐ ἰάἀοϊαίγουβ 5υτηθοὶ; 

Ἐ εἰνμίασγι, Ῥρα ρὲ Μἰτῃ τείοσεποα ἴοὸ ἴῃς ῥῥαϊϊες οὐ]ϊ. ΤὨΪ5 

ἰηἰεγργείαίίοη, 88 ψοοά δ5 ΠΥ, 5. υ511.8}}γ δοςορίβα.---Απμάα ἤὲ 

εγμδἠηςα] νιδριϊηρ ἰῃ τ Κι τς}, δαάεὰ Ὀγ ἴῃς (Ὠτγοηίοϊεσγ, Ὀτίησίης 

(}ε ἀεσδιγαςίίοη οὗ ἴῃς ᾿ογγίδίε ἐέπρ (μὲ) ἰοζοι ἢ) ἰὰ δοσοσὰ ἢ {πὶ 
οἵ {πε ροϊάδθη «81 (ΕΧ. 3259) ἀηὰ [Πε δβῆδγδαῃ (2 Κ. 23" 2 (ἢ. 34". ἢ). 

--Ραΐϊεν οὐ Κιάγοη] οὰ ἴῃς εαϑὶ οἵ Γδγυβαίετα, ἡ Πεσε οὐ]εοῖβ υϑεὰ 
ἴῃ Ὠεδίμθη ψνόσϑῃϊρ εγα τορι γὴν ἀεϑίγογεα (ς΄. 29" 30. 1 Κ. 15: 

2 Κ. 23.:5.1.), ΡγοΌΔΌ]γ Ὀεσδιδβε {πε ρ]ᾶςα 85 ἃ θυγγϊησ-τουπά τνᾶϑ5 
ςοηῃδίἀογεά υποίοδη (Κίάτοη, Ὁ)8.).---17. Εγονι 1σγαοὶ] ἱ.6., ]σγαεὶ 

ἴῃ {πε βεηβε οἱ Τυἀδῃ (ο΄. 115) (Βε., Ζοε., Οε., Β4.}), δαϊ 1815 ἰπ- 

ἰεγργεϊδιίοῃ ἰ5 ἀουδία]. δίῃςα ἰῃ 14’ ὁ) Αϑ8 ἰβ8 βαίὰ ἴο ἢᾶνβ τε- 
τηονεὰ (ἢε δὴρ, ῥίασες, ἴῃ6 (Ὠγοηίοϊεγ ργοόραθὶν δά θὰ μεσα ἥγορε 
1ϑγαεὶ ἴῃ ἰῃς τηδδηΐηρ οὗ ἰῃε Ν. Κίηράοπι (ονεσ ψῃϊο ἢ Αβ88 μδά 

Βιἰϑίογί δ! ν πὸ σοπίγοὶ) δηὰ πι15 μαγτηοηϊβεα [15 νοῦβα ΨΠ ἢ 144 6) 

(ΚΙ., Βη.).---18. Ἄμεβε ἀεάϊςδίθα {πῃ ρϑ γεγε ροββί ΟΙ]Ὺ 5ρ0 115 οἵ γνὰσ 
(σζ. τ (ἢ. 18:.), δηα 5'ποε τηβπίϊοηθα ἴῃ τ Κὶ. τς! ἢᾶνα Ὀδεη τγα- 

ξατάεα 48 δοοπβγπιδίίοη ἔγογῃ ἰμδΐϑουγος οὗ ἴῃς νἱοἰοτίεβ οἱ Αἰ ἢ 
δηὰ Αϑὰ πατγαίβα ἴῃ 1.3.5. 145. (Βε., ΟεἽ., Β8.); δποίδεγ Ἔχρὶδηδ- 
τίοῃ ἰ5 1μαΐ {πεν ψνεγε τεπηονεά, [Ὠγου φῇ ἔεαγ οἱ Βδδ58ὰ (1 Κ. 15), 

ἰτΟΠῚ 50ΠΊ6 βδηοίθπδσΥ δηά Ὀγουρῆϊ ἴο 7εγυβαϊθπλ ἴοσ 5αίε- Κεερίης 
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(Βη.).---19. Α»νὰ ἐμεγε τας ποὶ τυαν, εἰς.]. Δεςσοταϊΐηρ ἴο τ Κ. 15.5.5 
ὐαν ιὐας δείτυσεη 45α απὰ Βααδία αἱϊ ἱμεὶγ 4αγ5. ΤὨϊ5. ἀἰϑοτερ- 
ΔΏΟΥ ἢᾶ5 Ὀ6δῃ Ἐχρ δἰπθὰ Όγ τεραγάϊηρ ἴῃς ΟὨγοη ο]εγ᾽5 βίδίθιηθηῖ 
85 τείεστίηρ ἴο [ῃ6 ἀΌβεηςε οὗ ΔῊΥ 5Ὲτίου 5 σου ΤΕης 6 ΟΥ 8Δἢ ΟρΘΏ 

ἀδοϊαγαϊίοη οἱ ννᾶγ ἴῃ ϑρίϊε οἵ σοπιίπυθα Βοβι ἐν (Κε., Ζοε., Ος., 
ΒΔ4.). [π᾿ γεα]γ τ[ῃς ΟΠγοπίο!εσ, πόνγενοσ, ργοῦϑ ον τεζαγάθα [ἢ 5 

σοητἰηυδὰ τνᾶγίδιε 85 ἱποοηβίϑίεπὶ τὶ Αβ84᾽5 ρἰείγ, δῃὰ βδῆςβ 

στοῖθ (ἢς Ὠἰδίογυ δοοοσαϊηρὶγ.---Τὴε ἐ᾿ἐγίγ- β[Π}ι γεαν] υ. ἐ. 

1. γν }}Ρ}} (65. ὃ 1430.---385. Ὁ"3 Ὁ.5}} δος. οὗ ἀυγαοη (68. ὃ τἰϑζ. 
--Τς υὑβᾶρε οἵ ἢ νὴ κῦ (ἴὮτεε εἰπιε8) 15 ρεου αν δπὰ ποῖ ἔουπά εἶβ6- 
σδετε (.. 133, Κοες. 1]. ὃ 402 β); οα]]1ςἀ δὴ Ἔἐχαπιρὶς οἵ Ὁ ἢ βυδ)εςὶ (Βπ.). 
--δ. ΠΙΣΝΔ] ἀἰδιτίςῖβ οὗ [5γ86]}᾽ 5 ἰδγυϊοσγυ, ο΄. 1153 1 ΟΠ. 13} Οη. 26"...--- 

6. ἸΠΓ51] ἴῃ εἰσι μ58. δπὰ ὥ, Ἡ, ΡῚ.---Τ. 10] Ο65. ὃ 14ς2.---8. Ν'2)5 Ὑ] 

δῃ ἱπβεγίίοῃ, 88 ἴῃς 808. ΠΙΝΊΣΣΣ βῆονβ (065. ὃ τ2. ΟΑ Αξανίαν ἐδπῈ 
ῥγοόῤλδι, Ἢ Αξανγίαϊ θι6 ον οὗΓἨ ᾿Οὐφά 6 ῥγορῆεί. Ῥεῖμαρβ ννὲ β5που!ά 

τεδὰ 12 ὙΠῸ} Ὅν (ΕἸ. 8Η4.).--ΡΊΠΓ Ὁ} οἵ. ἴοτ ςοπϑιγυςιίοη 127, 
ἴον υϑὲ ᾿ (ἢ. 11|9.---θ, 258] ο΄, τ ΟἩ. 425.--.-ἢ31. γκ}2] ταὶ. οἱι., ο΄. τ ΟἈ. 
9οἘἘ ((. 120).-16. ΟΠ... ὉΝ] τ Κ. 1512 ΠΟ.) ἸῈΝ.---Ῥ ῦῷ} νδπτηρ ἴῃ 
1 Κ᾿, υ. 5.---.11. Ὀκθ.Ὁ] παπιίηρ ἴῃ τ Κ᾿, νυ. 5.--Αἔἴες ον τ Κ. 15} μὰ8 
νν Ὁ».---18. ὈῦΝ] τ Κ. 151} Πγ1ν.---19. ΠΤ κὸ ΠΌΠΟ] χσ Κ. 15: 
Ομ. "ἢ. 

ΧΥΙ. 1-6. Το νας σἱ τὰ ΒΑΔ5ΒΔ .--- Πεσίνεά ἔγοπι τ Κὶ. 111-35, 
--1. πο θεγίν-δἰ χε γεαν οἵ ἰδ6 γεῖρη οΓ 4.54] νιαμιϊηρ ἴῃ 2 Κ'., 
δηὰ νὴ τΠε ἐμέγέγ. Β7 δι γεαν ταθητοηδά ἴῃ 1 ς'" Ὠἰβίοσί δ! ν 80 ἱτα- 

Ῥοββίθ!ε ἀδίε, βίποε δοοοσγάϊηρ ἴο τ Κ. τό" 1" Βδββῃὰ αϊθά ἴῃ [86 
ὑνεηιγ-ϑἰχίἢ γεᾶγ οἵ Αϑα. Ηδσηςε ἐκέγίγ- Π}ν (1 5.5") δηὰ ἐμέγίγ-οῖχ 

ἅτε ἀυε εἰ σ ἴο σοργίϑἰ5᾽ ΕΓΤΟΓΘ, ΟΓΥ ἴ0 ἃῃ ἱπΊργορεσ γεοκοηίηρ ὈΥ 
ἴῃ ΟΒτγοηίεϊεγ. Ὁπάετγ ἴῃς ἔογιμεγ βυρροβιτἴοη (ἢ οτὶ σία! ἢ45 θβεὲπ 

Βεϊά ἴο Ββανὲ θβεὴ ἴῃ6 βηεενμΐ, δηὰ οἰχίφεμν (Βε., Καε., Ζοε., Ος.), 
ἃ νἱενν ἢ ἢ Π85 Ὀθθη εἰξ ἰο Βατγιηοηΐϑα ἢ (Π6 ρσανίουβ βίδίε- 
τηθη 5 [Παἱ ἀυτίηρ [Πς ἄγϑί ἴβῃ γεᾶγϑ οἵ Αϑδα᾽5 γεῖρτι ἴπεγα νγᾶ5 ρεᾶςβ 
(.3" (14.)), ἀῃὰ επος (11 πλᾶῪ ὈδῈ δϑϑυπιθ) ἰμαὶ ἰῃ 6 δἰθνεηίῃ 

γεᾶσ ἴῃ ἰητοδά οἵ (ῃε Ουδηϊϊ65 ἴοοῖ ρδος (14 5.), [ο]οννθά ὃγ (πε 

οὐ] 5 τεΐογτῃ οὐϊτϊπαιίηρ ἴῃ (ἢ σεἰεὈτγαίΐοη δηὰ (ῃ6 σονεηδηΐ ἴῃ 
186 Βἤιοθη ἢ γεᾶγ (1 55.132), δηα {παᾶὶ [Π6η σᾶπλς ἴῃ γνὰγ ἢ Βδδϑῆᾶ 

ἰῃ ἴῃς [οἸ]οννίπς γεᾶσ. Βαϊ βυςἢ ἃ βρεεὰν ννὰγ ψἱἢ Βδδβῃδ ἰ5 υῃ- 
{ΒίΠ Κ40]ε ἴτοσα ἴῃς (γοηίο!εγ᾽β ροίηϊ οἵ νίεν. Ὅῆε σονεπδηϊ δηά 
1 Ἰογαὶν σου]ά Οὔ] μάνα Ὀδεη [ΟἹ] οννεὰ ΌῪ δὴ εγὰ οἵ ρεᾶςε, δηὰ 
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1ηϊ8 ἰδ ἜΧΡΓΘβΘΙυ βἰαἰιθά ἰῃ 15} ψθογε ἰΐ βαγβ, “ Ὑδηπθῆ σανο [Π6 1} 
τοβὶ τουπὰ δρουϊ. Τα Ομγοηίοϊοεγ ἀεϊαγεά ἔθη (ΠῈ σὰ στ τἢ 

Βδδϑβϑδδ ὑη{}] [ἢ εἷοβε οἵ Α588 γεΐζῃι ἰῃ ογάβσ ἴο ρἷδος ἴῃ τμῖ5 σοῃ- 

ποοίΐοῃ 8 βίῃ (σ΄. νν. 15.), Ἰαἴα ἴῃ ἢἰ5 1ΠΠὸ ἀπά ἢθᾶγ ἰΐ5 ρυηίϑῃ- 
ταεηΐ (Ὠγουρὰ ἴῃς ἀΐθεδβε ἰῃ ἢ15 θεῖ (ἤγθα γϑᾶγϑ ἰδίογ (ν. 132), ἴοσ (88 

ΓΟ γοῃΐοϊοσ υπάουδίεα!γ ἰπ}5 τεραγάεα ἴῃς ἀΐϑεδϑθ, δηά, (μεσείογε, 
Πα ρῥἰδοθὰ (ες ψὰγ νὰ Βδδϑμᾶ ἰπ ἰμ6 (Ὠἰγίγ-βϑίχίἢ γεᾶγ οἱ Αϑ8᾽8 
τεῖσῃι. ΟἾΠεγ ἐχρ᾽δηδίϊοῃϑβ οἱ (ἢε [Ὠἱγίγ- (ἢ δηά [Ὠἰτίγ-ϑίχῖῃ γεᾶτβ 

816 ἃ γτεςκοηίΐηρ θαβθά οἡ ἴῃ βεραγαίίοη οἵ (ῃς Ν. δηά 5. κἰηάομβ, 
βίηοα 8 {μἰγγ- 8 γοᾶγ οἵ (με ἀϊδγιυρίίοη σογτεβροπάϑβ ἰο ἴῃ δ[- 
τεθηΐ οἱ Αβὰ (Μον., ΒΔ.); ογ ἃ ἀεγίναιίοη ἔγοτῃ [με Μιάγαβι βουγοθ 

οἵ [δε Ομγοηίοϊοσ, πῇς δὰ ἃ σὨγΟΠΟΪΟΡῪ οὐ βοπεῖμα οὗ βυποῆτο- 
πίϑιι ἢ (δε Ν. Κίηγάοιι αυἱΐε ἀϊεγεηὶ ἔτοπι (Πα οὗ τ δηά 2 Κὶ. 

(Βα., ΚΙ.).--βαασῆα κἰηρ οὐὗἨ 15γαεῖ]. Ασοογάϊησ ἴο τ Κ. 153 
Βδδϑῆδ Ἵοδπῖε ἴο [με ἰῃγοης οἱ [3γ86] ἴῃ [πε [Ὠἱγὰ γεᾶγ οἵ Αβᾶ, δῃὰ 

(πε ψὰγ Ρεΐψεοη ἴδε ἵνο Κίησάοῃη5 νγν85 σοπιηυουϑ (1 Κ. 15:5. 5).--- 

Αππὰ με διι4}}} 1.6., 85 ἴῃ σοππεοίίοῃ βῆοννϑβ, ἰογιἰβεά, βἰποε Καραΐ, 

τηοά. ἐγ- Καηε ἔνε τα ῖ]65 πογίῃ οὗ [6γυβαίθπι, 15 πηθηιοπεά ἰῃ {μα 
Θαυ ον Ὠἰβίοτγ (ο΄. 7. 4) 19.). ὙὍΤῊδ ἴονγῃ οἰθα ν σοπητηδηάεά (μα 
Βίρηνναν ἰοδάϊηρ ἴο Τεγυβαίεη. Ηον ἴαγ (ἢς (Πγοηίοϊεγ ἰ5 ἔγοτι 
Ὀείΐηρ ἃ Ὠἰβίοσγίδῃ ἰ5 ϑβεὴ ἴῃ (ῃς ἔδοϊ (ῃδὶ 0 πχεη(ίοη 5 τηδάς οἵ ἴῃ 
᾿παρ]]εἀ 1ο85 οἵ [ῃ6 οἰεἴεβ πιεμιἰοηθα ἴῃ 15".--ῶ, δώνεν ἀπά ροϊα]. 
1 Κι 15'5 85 “8}} [8ε 5|1νεγ δηὰ ψοὶά (μαἱ ψεγε ἰεἴτ στ τεξεγεηςα 
ἴο 186 1ο85 Ἰῃγου φῇ {πε ἱηναϑίοῃ οἱ ϑῃ βῆαὶς (125 1 Καὶ. 145). ΤῊΪ5 
βἰδίαπχοηϊ ἰ5 οἠγἰ6α, ἀου61655, Ὀδοδῦϑα βυς ἢ ἃ τοΐθγεηςα ἴο ἀ6- 

Ρ]εϊθα ἰγεαϑυγεβ σου ὰ πᾶνε Ὀδθῃ αυΐΐα ἱπαρρτορτίδιε δἴϊζεσγ [ΠῈ 
Ῥτγοβρογν οἵ Α538 πχεηϊοπθαά ἃρονε.---ΤῊς Ἰἴπα οὗ ἀεβοεηὶ οἱ Βεη- 
μαδαά Κὶῃρ οἱ Παπιάβευ (ς. 88ς5--844 Β.0.) (Κ4 Τ." Ρ. 134) ἰ5. αἰ5ὸ 

οτηϊ6α.---3Ξ5... 4 ἱσαρμε ἐς δοξιυοο τῆς ἀπά ἰδδε ας ιυας δείπυεειε 1. 
{αἰϑιεν απὰ ἐ}. }αἰμεν]. ΜΝ Βεῖμεγ [Π5 βιδίθπγεηΐ 5 πλογεῖγ γμεϊογίςδὶ 
ΟΥ Τεΐθτβ ἴο δῃ δοίιι8] 4]]ἴδῆςθ ἰΐ ἰ8 ἱπῃροβϑὶ Ὁ] ἴο ἀδίεγσμχϊπθ. ΤῊϊβ 
βιιοαϑϑίυ! ἰηνοςαίίοη οὗ Βεημδαάδά ννὰ8 ἰδίεγ ρᾶγβὶ]εἰεὰ ἴῃ ἰἢς 
ὍΡΡ6δὶ] οἵ ΑΖ ἰο Τὶ ρα ἢ- ρ΄ ]θβεσ, Κίηρ οἵ Αβϑγτία, ἴογ ϑϑιβϑίδῃςσε 
δξφαϊηϑιὶ Παπηδϑοιϑ δηὰ Ν. [5Ξγϑεὶ (2 Κὶ. τ6᾽“.).---ά, ΤΊ Ρ] 6.65 5π}ϊξ- 

ἴδῃ γε, Ὠδίυ γα γ, οη (ἢς πογίμεγῃ ἐγοηίίεῦ οἱ 15Γδε].---' 705} (αι Κ. 
1532 Κ. 153») βυγνῖναβ ἰη {μ6 ἤδῖὴς Μεγ) ᾿4 γμη, ἃ τὶ. οναὶ ρ] αἷπ 
δὶ [ῃε ἴοοὶ οὗ ἴπε τηουηϊαίηϑ οὗ ΝΑρΡὨΙΑ]ΐ, ἢδᾶσ ἴΒ6 θεηὰ οἵ {Π6 τῖνεῦ 
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1τἴδηγ, δηὰ ἰ5 ἰἀεπε πο ῖ ἢ ΤῊ Πέδδῖη πθᾶσ ἴῃ6 πογίμεσῃ οπὰ οἵ 

τηἷ5 ρ]αίη (ΕΒῚ. 11. ο]. 216ο; ΒοΌ. ΒΚ." 111.Ρ..375).-αδεὶ Μαγὶ») 

1 Κὶ 1539 416] Βειδε Μα'αταΐ ἀπ 4150 2 Κι. 15" 2 5. 20". (υυς τεδάϊηρ) 

ι. Αδά ἢ τηοὰ. Αδὴ εἰ Καριβ, ἃ 5π|8}} ν]]αρε οα ἃ ἈΠ] 1,974 
ἴεεϊ ἀθονε ἰῃς 586ᾶ, δἰπιοϑὶ ἀἴγεοιγ ορροϑίϊε δαπίαδ, ἀπ οὐ {86 
πιδίῃ τοδὰ ἱῃεῆςς ἴο ϑίάοῃ δηὰ {δε οοδϑὶ (ΟΑ5. ἰῃ ΕΒ’). Μαγῖνι 

5. Ργοῦδθ]ν ἀὰς ἴο ἰεχίυδ] σοτγιρίίοη.---ἱδ ἐπα οἰογο- οἰ 65} τ Κὶ. 

1539 “.8}} [86 ΟΠ Πππετγοίῃ,᾽ ὁ.6., [ἢ6 ἔεγα]ς ἀϊδιγὶςϊ οἱ σεῃηεβασεί νγαϑὶ 

οὗ ἴῃ 568 οἵ δ] 11|ες, “ δίοηρ συ 411 (ῃς Ἰαηα.᾽ ὌΠ τεπάεγίηρ οὗ 
1ῃ6 ΟἸἩγοηΐ Ιου βθοπιβ βυρρεοβίαἃ ὈῪ [μϊ5 ἰοχί (υ. 1.).--ὃ. 4πά κε 
εαμδοά {πὸ τυογὰ ἰο “6α56]. ΤῊΪ5 5ἰαίεπηθηΐ 4150 ἰ5 ἀεγίνθα, ἂρ- 
ῬᾶΓΘΠΪΥ, ἔγοτη ἃ σογγιρίίοη ΟΥ πη πα εγβϑίδηίηρ οἵ [6 ἰοχὶ (υ. ὁ.). 

1 Κ. 15: Πᾶ5 “δηὰ ἢς ἀνψεῖὶ ἰπ᾽᾽ (οΓ αἴϊζεγ (ἦ “τεϊυγτποὰ ἰο᾽ἢ 

ΤάΖαῃ."--θ. Αηπὰ ἤς ὀδμή] ἡ. ε., Τοτι86ἀ.---Οτδα πιοά. «7εδα, 
βενθη τ 1165 ποίῃ οἵ Γεγυβδίεπι, ἰῃς βοθης οὗ }οηδίμδη 5 Ἔχρὶοἱΐ (1 
8. 14 15.), δη ἔτοιῃ [Πε {{π|6 οὗ Α58 ἀρρδγεηίν (6 πογίμεγῃ Πἰταϊῖ 

οὗ [ῃε 58. Κίπηράοπι (2 Κα. 23", ο΄. Ζε. 14"5).---ὑἈ ἰῇ φρα] Ῥτ Δ ΙῪ 

πηοά. Ν᾽ αδῇ δανπηυῖ!, ἂνςε πλ}165 πογίἢ-τνεϑὶ οὗ Τεγυβαίειαῃ. Τῆς ρΐδος 
5 ἔγεαῦ θην τηθητοηδά (7. 201.5 21:55 1 5. 75 εἰ αἰ.). ὙΠε ἔογίϊ- 
βοδίίοη οἱ με86 ρίδςεβ ψουἹὰ ργοίεος ἴῃε 5. Κίηράοτῃ ἔγοπι βη- 
στοδοῆτηδηῖβ οἡ ἴπ6 πουίῃ. 

1-10. Το τοῦδυϊκο οὗ Ηδηπδη,.---Αϑὰ ἰ5 βονθγεὶν σοπἀετηηθα ἴογ 
ἢΐδ5 ἱηνοσαίίοη οἵ [πε αἰά οἵ ϑγτία, ἐβρβοίδι!ν δἴζεγ ἢἷ5 στϑᾶὶ νἱοίοσυ 

ονεσ ἴῃ Ουβῃϊϊε5. 7. Παπαπὶ] ταβηιϊοηθαά ἰπ 19" 205 1 Κι. 1τ6:.: 

8ἃ5 ἴῃε [Δ{Πεὲρ οὗ ἴπ6ὸ ρσόρῃεῖ 7]εῦυ. 7} 5667} (Σὺ) 50 ν. 19, 

υιϑεα εἰβενῃεσε ΌῪ ἴῃς ΟὨγοηίο!εγ ον οὗ ϑδπιαεὶ (1 (ἢ. 93 26 

20); Οἰεαυν Δῃ ἀγομαίϑηι; γεῖ τεραγάβα ἃ5 δὴ ενίάβηςε οἵ δῃ δῃ- 

εἷεπε ἰγδαϊτίοη (νυ. ἐ.).-ἌἾὙ μογεΐογε ἐς ἐμια μοσί οὔ ἐι6 κίπρ οὗ Αγαρε 

ἐδοαῤεά ομὲ οὔ ἐγ απ]. Ὑῆε ῥσορἢεί ββεῖῃβ ἴο ἱπιρὶν 1μδΐ ᾿ξ Αϑὰ 

μδὰ σε! εὰ ὑροὴ Ὑδῆνεῆ ἢῈ νου] ποῖ ΟΠΪΥῪ πᾶν σοησυογοά 

Βδ485Π8, Ὀαϊ 4150 [πε ϑυτγίδῃβ ψῇο ψεσε ἴῃ ἰδᾶσιιθ νυ ἢ Ηἰπὶ (ν. ").--- 

8. Οἵ. τ4"...--1ἰδηι]. ΟἹ, τ2'. Τῆς ΟὨτγοηίο]οῦ ρἰαίηϊγ τεραγάἀβὰ 
1ῃε Ουῃϊίεβ οὗ Ζεγαῃ ἃ5 δὴ Ἐρυρίίδῃ ἢοϑβί.---9. ον ἐμὲ ἐγες οὔ 
γαλησεῖ,, εἰς.1 ἂἃῃι εχργεβδίοη οὗ ἀϊνίπθ οπιηϊβοίεηςς δηά ὑσονὶ- 

ἀεδηῖαὶ σαγὰ (ς΄. Ζε. 4)» ῬΓ. 153).- ον ἤγορι μομοοζογει ἐδιοις ὁπαϊ! 
μανε τυαγ5]. Νο δἀάϊξίομαὶ ννᾶγβ ἀγὲ τεοογάβα ἀυγίηρ ἴῃ τεῖίζῃ οὗ 

Αβα, θυΐ {π6 ροϊον οἱ ἰογεῖρῃ 4}}]}Δησ 85. παίαγα!γ ῥγονοκθα {Πεπι. 
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(Γ΄. ἰδε 5ἰμυῖ αν οἰτυδίϊοη ἰῃ [ῃς6 ςᾶ56 οἱ ΑμδᾶΖ (15. ) 2 Κ. 16).---10. 

ΕῸΣ 5ἰπηϊαγ ἰγεδίπηθηὶ οἱ ῥσορμεῖβ οὐ. μὲ οἵ Μ|οδίδῃ, 185; οὗ 

7ετεπλίδη, 76. 2ο"; δηά, Ἔἐνεὴ ᾿όσβα, ἰμαΐ οἱ Ζεοβαγίδῃ, 24, δῃὰ 

οὗ ὕπαμ, 76. 265.-. 
11.-14, Το οοποϊυδβίοῃ οὗ Α88 τεΐῃ.---Αἡ Ἴχρδηβίοη οἵ τ Κὶ. 

155.1..--1Ί, Εἶγεί ἀπά ἰα5]. ΟΓ. τ ΟἈ. 29".----]1}» 2:6 δοοὶ οἵ "δι 
κἴηρς οἵ σμάα}» απά 1ςγαε!} (ν. Ἰπῖτο. Ρ. 22} 1 Κ. 15 “ἴῃ ἴῃ6 
ῬοοκΚ οἵ μα “Ὠγοηίςϊεβ οἵ {πε Κίῃρβ οἵ [84}.."--12. 7518ε Πηγίγ- 
πἰπδδι γεαν} τ Κ᾿ τς" “1ῃ [16 {ἰπ|6 οὗ Ὠἰ5 οἷά ἂρε.""---Α᾿ς ἀΐδεαξε, 
εἰο., ἴο [86 ἐμὰ οἱ νεγ86}] ννδηϊίηρ ἴῃ Κίηρβ.---αΑ] πὰ αἰδο ἐπ μὲς 

ἀΐδεαξε, εἰς... Ἐνεῃ 85 ἴῃ [1ῃ6 νγγᾶγ ψ ἢ 15γδδὶ ἢ δουρί ῃυχηδη δἰὰ 
τῆγουρῃ ϑυτία, 50 Βθσὲ ἰῃ [5 1δϑὶ βϑἰοζηθββ ἢ8 θὲ 5 ἰΐ [σου σῇ Ὠὶ5 

ΡΠ γϑίοἰδηβ8. ΤῊΘ τεΐεγεμοθ ἴο ῥηγείοίαης ἴθ υηΐχας ἰῃ [ῃ6 ΟἿ᾽, 
Δ Βουρῇ {παν ἃγα εἰϑενῃεσε τηθηιοηδά (ς΄. στ. ςο" ἰῃ σοπηδοίίοῃ 
ἢ εἰ δ] πληρ, 10. 13’ [6. 853). ὙὍὙΠΣ τὶ οἵ ἤβδ]!ηρ᾽ 566 Π15 ἴοὸ 

Βᾶνε θδβὴ ργδοιἰβϑεὰ Ὀγ ἴπε ρσγορῃείβ. Οὐ ἴδε δρρὶ!ςδίίοη ἴο ΕἸ1588 

2 Κ. 4:"4., δηά {Π6 Πεα]ηρ ψογκ οἱ Ιϑαίδἢ 2 Κ. 20" 15. 385. Ῥοϑβ- 

5] 115 ραββᾶψε τεῆσςς(β (ῃ6 δοι νυ οὗ ρῃγϑίοϊδηβ ἴῃ (ἢς Γῃγοη- 

ἰοϊεγ 5. οὐαὶ {ἰπ|6. Οὐ. {μεὶγ ῥγαΐϑε ἰῃ Β5. 38:-.....-18, 4πὦ ἀϊεά, 
εἰς.1 ναριϊηρ ἰπ τ Κ.--[4, τ Κὶ. τς" “δηὰ νᾶϑ μυτποά νι Εἷ5 
[δῖμογϑ ἰῃ [86 εἰν οἵ Πανὶ Ὠἰ5 ἔδίἢεσ." ὙὉΠὲ ὈυτΓίαὶ] οὗ Αβ88 ἰ5 ἀ6- 
βου θα δ5 Ἰπουρῇ οὗ ἐχοθοάϊηῃρ τηαρηϊβοεηςε οὐ σῶσε. ΤῊΣ ἰαγίησ 

οἵ Πἷπι οπ α γεδίἑηρ- ῥίασε πφα τυῖ}. ερίσος απὰ ναγίοιι5 ῥογζμηῈ 5 
2γεβαγεά αὐίον ἐ:6 βεγζμρμογο᾽ αγί νγ85 αἴζεσ [ῃς συδίοπι οὗ ρτεραγίηρ 

18ε Βοάγ [ἢυ5 ἔογ (με ὈυτΑ] (σ΄. [π. 1949 Μί. 27" ΜΚ. 155 1.Κ. 235). 

Τὰς ὀμγηΐηρ (οἱ. 21." 76. 345) νὰ5 ποῖ οἵ ἴῃς Ῥοάγ, βίπος Ἵγὲ- 
τηδίίοη. νγ5 ΠΟὨΊΓΑΓΥ ἴο [Π6 συδίομῃβ οἵ [Π6 Ηδῦτεννβ, θὰ ΡῬγοῦ Δ Ὀ]Ὺ 

οὗ βρίςβϑ, βοββί δ] ογ φίδι! ἃ ἔογιῃ οἱ βδοσίβος ἔοσ (με ἀδδά (Νονν. 

Αγοῖι. 1. Ρ. τοῦ; ἘΒέἔ. 11. «οἱ. 1.337). 

1. ὥδβα 281} γεδγ, ὧν 20 1}.---Ν2} ΝΥ] οὐ. 705. 63---2. ΝΥ} τ Κ. 
1518 ΠΡν).---"Ὁ 271} η02] 1 Κ. "3 ὈΣΠῸΣ 2515} ηΌ55 5 ΠΝ (ν. 5.). Αἴεγ ἼΡὉ 

ι Κ. Βα8 ΝῪΣΡ Ὅ2 ὈΣΓΝ),--τπῦ}} τ Κ. κὸν Ἴ)Π Ὀγίσφυν.---ρ Ὁ] τ Κ. 
ῬφΌ..---8. ὥλβι, διάθου διαθήκην [οἸ]οννεα Ὁν ΑΕ. Ζεὶ ἐδενε δε.----Αἴϊεῖ 
Ἵ 1Κ.151"888 ἼπΦ.---ά. 12} ὦ, τ Κι. 1530 Ἴν).--ῦτο» ... 2 Ν ΓΝ]: Κ. 
1539 ὍΡΟΣ ΓΝ δ Ὁ; ΠΥ 2 ΓΝῚ ΠΟΡῸ ΓΙ 5 Ν ΓΝ. ΤὨς ἴεχί οἵ ἴῃς ΟΒτοη- 
ἴοϊεγ 'ἴ5 Ὀαβεὰ εἰἴμεῦ ο ἃ ςοττυροηῃ, 1] ερ 1 Ὀ ἐγ, οτ ἔγοτι ἃ τεϑαγ βυρροβ- 
οπ οὗ [8 Ἰδϊίεγϑ, ΟΓ Ῥοββί ὈΪν 1ξ 8 δῃοῖμες πᾶπὶς οὗ τε αἰϑβίγιοι ρίνεη 
οὐην ἴο 115 ζογΈ ἰγ (Β4.), θὰϊ ὥλΒὼ μανε περιχώρους Ξυρρεϑίϊηρ Γ132)30. 
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- δ. ἸρομκθῸ τν Γ38}} ἃ οοττυρίίοῃ οἵ βυϊϑεϊἰυϊοη ἔος ΠΥ ΤΠ 5390) (α Κ. 
155).--Θ, πρὸ] Κ΄ τς: γιοϑη.---Αἰτεν πον Κ. [5 ΤΣ ΓΝ δηά δἔξοετ 12.) 
486 κίηρ 456, διὰ δἴϊεν 98) ἐπ Βεη)ανείνι.---Ἴ δηὰ 10, πν"]. ὙῊΪ5 [Π|ε ἰ8 
δεβίοννθα εἰβενῃεγε ΟὨΪΥ οὐ ϑ8πΊ}Ε), τ 5. ο". 11. 16 1.ὦ (ἢ, ΟἿ 2628. 205, 

ϑίηος (Βεγείογε δὴ δῃοίςηϊ {]ςῸ, [αϑίτουνν Βπάβ ἴῃ ἴῃς υϑὲ οὗ ἴῃς ἴεττη Βεγε 
8ῃ ενϊάεηςς δἱ ἰοδεὶ ἰμαΐ ἴῃς βίογυ οὗ Ηδπδπὶ ἰ8 δηςϊεπὶ ἰξ ποὶ δυϊβεηῖς 

ΟΒΣ. ΧΧΝΊΠΙ. τφορ, Ρ. 49). Βαϊ (δε δρρὶἰςδίίοη οἵ [μἷ8 ἴδττῃ ἰο Ηδηδηὶ 

58 πιδὰς ψ ἢ πο τεΐεγεηςος ἴο (ἢ δηςϊεηί πιεδηΐης δϑϑί χης ἴο ΠΝ ὮὉγ [85- 
ἴΓΟΥ (υ. τ ΓΒ. 2033), δῃὰ τε ΟΠγοηίοϊετ πλδῪ Βανα ὕδεη ἰδ ἴο υ56 ἴῃς 

δτομδίς ἰεγηὶ ἤεγα ὑπάεγ ἴῃς ἰηθυεηςε οὗ 1 8. 9".---12. κὑπο}]} υ. 1. 40.--- 
δΟρῸῦ Ἢ] σ΄. τ ΟὨ. 14 ((. 8)).---'ν ΨΥ] υ. 1. 23.---ι 012}. 76ϑίτονν πουϊὰ 
τεδὰ εἰϊμεῦ ὈΝΝ) ὠρο δ)6 δεν οὐ ὈΝἋ ὠγμο ἐμ6 ἀδαὰ (οῥ. οἱδ- Ὁ. 49 

ἔ. ἢ. 23). 

ΧΥΙΓ-ΧΧ. ΤὭο τεΐζῃ οὗ [6Βοββδρδαὶ (ο. 8)6-8ὃςι Β.0.).--- Τῆς 
ΟἸὨγτοηίοϊεσ μ85 πιδάβ ιι56 οἵ 4]] οἵ (πε παιταῖϊνε σίνθη ἴῃ τ Κ. οοῃ- 

ςεγηίηρ [εποβμαρμαῖ (1 Κ. 15.535 221-86. “1.8. ΑἸ 5] ]σῃϊ ροτίίοη οὗ 
(15 ἢς 885 τεντιτοη (σύ. 181:-: 2ο55-7), ἀηὰ ἴΠ6 ψΏΟΪΘ Π6 85 ΞΌΡΡΪ6- 

τηδηϊεά τὴ ἃ ἰαγσε ἀπιουηΐ οἵ πεν πηδίεγίαὶ (17.5.5 19:-20 9) 'π 

ΜΏΪΟΒ ἢ ς τεῖχη οἵ Ἐποβθαρμδὶ ἀρρθαῦβ οπς οὗ υηυβι4] το] σίου 

Δοιν Εν δηα ἐχίεγηδὶ βρἰεμάουγ. ὙΠε Κίηρ Ὀυδῖεϑ5 ἢ πλ56} τ (ἢ ς 
ἰπϑιγυοίίοη. οἱ 158 Ῥθορ]θ ἰῃ ἴδε αν οὗ δένει (171-")) δῃά ἴῃ {Π6 

ἐβ. 80} 15 πιϑη οἱ ἃ βϑυϑβίεμι οἱ οουτῖϑ (194-.}). Ηἰδ5 τυ ]ε 15 αἶβδο ομδ οἵ 

ΓΑΙ ΠΠαΓῪ ϑυοοεββ. Ης θυ] σαϑι 165 ἀπαὰ βίογε- οἰ 65 δηὰ μδὰ ἃ 
διοοῖ ἄστὴγ (17:."."). Ης τεςεϊνθα ἴαγρα ἰτδυΐς ἔσοπι ἴῃς ῬὨ1115- 

τἰη658 δῃὰ Αγδρίδῃβ (17'" “.), δηἃ ψοῇ ἃ πηοβὶ βίρῃδὶ νἱσίοσυ ονεσ ἴῃ 6 
Μοδδίϊεβ δηὰ Αἰηπηοηϊίεβ ἰμγουρῇ ἴῃς αἰτεςῖ ἰπιεσνεπάοη οἵ Υ88}- 

ΨΘὮ ἴῃ ΓΕΒΡΟΏ56 ἴ0 ὈΓΔΥΕΓ δηα ῥγαΐῖϑε (2ο" 9). Τὴδ Κὶῃρ᾽᾿β ΟὨΪΚ 

βῃογίοομηίηρβ βεεὰ ἴο ἤᾶνα δε 5 8]]Ἡδῆςεϑ, τεοογαθά ἰπ τ Κ., 

ψῖἢ τς Ν. Κίηραοιῃ (19" 2037),  ΠΙΟΒ τεβυ! θα ἴῃ ἢΐ5 ἐχροβυγε ἴο 
ῬΕΠΙ δὲ Βδπιοίῃ-  ]ε δά (ς. 18) ἀηὰ {μὲ 1055 οἵ 8ἴ5 βῃϊρ5 (2ο""). 

ΙΕ (Εϊ5 πεν πιδίογίδὶ 1898} οἵ ἴμε 5ρί γί δῃὰ βίν]ε οἵ ἴῃς (μγοηίοϊογ, 
Βη. δπὰ ΚΙ, βπὰ Βεζε βενεγαὶ βϑουγοεβ. ΚΙ. δἵϊεγ Βῃ. δπδῖγβεβ 85 ἕο ϊονβ: 
Ιγ}5 ἴτοπι τ Κ. 155»; νν.ν 9 ἔγτοω Μ; νυν. 1-9 ἔγοπι δὴ οἱὰ ἰϑίογίςδὶ 

ΒοῦΤΟΟ; νν. 10:19 ἔγοπὶ ΜΈ; 181-85 ἔτοῃῃ ἴῃς (ΟἨἩτοηίοϊοτ; νν. 85:33 ἔγοτι 

1 Κ. 22; 191: ἔγοπι [6 ΟΒτοηίοϊοτ; νν. 4-ἴ1 ἔτουῃ ἴῃς (Βτοηίο]ετ᾿β ἴογο- 

τυηηογ; 20᾽-} ἔγοπὶ Μ; ν. 19 ἔγοπι ἴπ6 ΟΠ γοπίοϊοσ; νν. 8. -826 ἔγοῃ Σ Κ.; 

νν. 855. 7 ἔγσγου ἴῃε (Βγοηΐίοϊοσ. Βυΐ 811 ἰῃς Ἔχίσα σδηοηΐοδὶ τηδιογίδὶ ἰ5 οὗ 

τὰς 5ρίγῖξ ἀπά βἰγ]ε οὗ ἴδε Ὁβγοπίεϊεσ, υ. ἑ. δηὰ οὕ. ἵπ 1)! διπῃῦ ((. 38); 
ἴῃ 17} 20" 5 ΦῸ (1. 23); ἱπ ᾿77 τοῦ 2ο 5 ἩΠῊ δος. (. 128); ἴῃ χγι9 
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2019 ὈπῦΝ, πγτν Ἣπρ (οὐ. 141} ((. 96); ἰῃ 17.9 ΓΊΣΝΠ ΓΙῸ ((,. τ ΓΒ. 
49"9, 1. 6); ἰῃ 1712 2019 προ Ψ ((. 87); ἰπ τοῦ γ20 ὉΝ ΝΣ (οἱ. 155); ἴῃ 
19" 20 δηὰ Ψ Ί δἴτοεγ ΗΙΡΏ. οἱἉ 110 (φ. «2:9 30,» ΕΖγ. γ19 7); ἴῃ τοῦ "Φ ἼὌΡ) 
((. 89), δηιὰ ὌΡΥ ὋΣ (1. 124); ἷπ 2." ΤΩΝ ὈΠῸΝ ΠῚ ΕΓ οἴϊεη ἴῃ 
(Β., δπὰ Ὡσγγί ἼῸΡ 1} (οὐ. 1419); πῃ 2ο" 12 2 ΤῸ (. 28); ἰπ 2οῖο 
τῦυτν (οἱ. 1313); ἴῃ 20 ̓' ὈΥΥΎΦῸ (ΟὨΙ]Υ ἴῃ ττίπἰηρβ οἱ ΟὨτοηίοϊεσ, 1. σα); 
ἴῃ 2οῦβ γκὺ (. 1413,]. 132); 2οῦθ α͵ϑο βῃου!ὰ δὲ σοτωραγθὰ νη 14’. 9 
1518; (οἵ. ἴῃ ΔΟΣἹ ἫΡ (φ΄. 1419 1 (. 29", 1. 92) (Οταῖ, 68. ὑ. 145). 

ΧΥΙΙ. 1-6. ΤΏ ῥἱ οἷν ἀπά ῬσοβρεσὶΥ οὗ 76 βοβμαρμαδί.--1. 
Απ»ὰ “εμοσμαῤμαὶ γεϊρηεά ἐπ μὲς δἰδαα] 1.6., ἴῃ. ἴῃς ρίδος οἱ Αβ8, ἃ 
ἰγαηβοσρίίοη οὗ τ Κ. 1553"».--2. Ἐογιβοα οἰτἰε5 ἢᾶνα δῃ ἱπιροτίδηϊὶ 
ΡΙδςσα ἰῃ [π6 παιταίϊνε οἵ [ῃς (ῃγοηίοϊεσ, Ἐδμοῦθοδπὶ θυ} {πε πὶ 
(16.5), ΑΒ 78} ἴοοκ εἰτ65 (1.3.3); Α884 θυ} {πεπὶ (145: 7) δηὰ {||Κο- 

56 [εποβηδρῃαὶ (ς΄. νν. "32:.» 21).-ὐγ λον Α45α μὲς ζαίμεν μαά 

ἰακο"}. (Γ}.. τ5".---. ΤῊΣ βγϑί ᾿σαγς οἵἩ Ταυΐά μὲς ζαἰδιεγ] 1.6., τ86 
ΘΑΙΠ ΕΓ γεᾶτβ οἱ Πᾶνα Ὀείογε πε [εἰ] ἱπίο {ῃε 5'π5 οἱ δά υ]εσν (2 5. 

ιι 7.) δπά πυμηθεγίηρς ἴμ6 ΡΘορὶς (2 5. 24 τσ (ῇ. 21) (Βε., Καε., 
Ζοε., Οε.). Βαϊ Ταυϊά ἰ5 ναπίίης ἱπ ΔΒ (ὦ πα5 1), μεπος 
ἴῃ 811 ργοθδθ  }γ 15 ἃ ρ]ο55 (Β4.). ὍΤῆε τείεγεηςε ἴδῃ 5 ἴο Αβϑᾶ, 

ἴῃ6 αίμεσ οἵ 76 οβῃαρῃαί, ψῆοθε ἢγϑὶ νψᾶγϑ, δοσογάϊης ἴο ἴΠ8 

ΓΟ τγοηίοϊεγ, νεσα ροοά (ες. 14, 15) δηὰ ἢΪ5 ἰδίίεγ εν] (ο. 16).--- 

ΤῊς Βααϊδ»ι} .ε., ἃ ἴαϊϑε ροὰ οὐ ροάβ ἱπ σοπίγαδὶ ἢ Ὑαννε ἢ 

(τύ. 7α. 2). ΔΒααὶ τλδδῃβ ῥγὶτηαγν ἃ “Ργοργδίογ "ἡ οὔ “Ροϑ- 

565507,᾽) ἤξδηςθ ““τηδϑβίεσ," “ἹἸογὰ,᾽ δηὰ νγᾶβ ἃ σοπηπΊοη ἀεϑὶρ- 

πδίίοῃ οὗ ἀεἰτγ {8 οὐγ νογὰ “1ογά.᾽᾽ [πῃ ΘαΓῪ {{Π1|65 ἰΐ νγᾶ5 υ5ϑα 
οἱ Ὑδῆμε, 85 οἰθαυν ἈρΡρδδΓβ ἔγοπη 8 ἃρρθάγδῃςθε ἰῇ ῬΓΟΡΕΥ 

ΠΔΙΏ65 (ς΄. τ (Ἡ. 85: 147) δηὰ [86 ῥγοβι Ὀ[ἰοῃ οὗ ἰῖ5 υϑὲ θγῪ Ἠοβεᾶ 

(215 α)}; Βαϊ ἰαίογ, βίποθ ἴῃς ροάβ οὗ ἴῃ. (δῃηδϑη ε8 Ἰνεσα ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ 
1.8 ἀεδίρτιαιοά, ἰξ σαπηε ἴἰο 5ἰρηΐν ἃ ἴαἰβε ροά.---4. ΟΥ̓ μὲς 7αἰκεν] 

8ΠΟΙΠΕΣ τοΐεγεηςε ἴο Αβὰ (σ΄. ν." (ὦ υ. 5.).---]786ὲ ἀοΐηρς οἵἉ 15γα61]. 

ΟΓ. τι".---ὃ. Τνϊδιι6] 1.6., ἔτεε ρἰξιβ, ρεσῆδρβ, δἱ ἰη6 Κίηρ᾽β δο- 
ςεϑβϑίοῃ, γαίπεσ [ΠΔη τογαὶ Ἔχδοίίοηβ (Βε., Κα., ΖοἊ., ΟἽ., Βδ8.). 

--δ. 4π|4 }ι͵5 μεαγί τυας ̓ ἰ{|64 149}. ΟἾἱ]γ Βοζε ἰ5 [15 Ἔεχργαεββίοῃ υϑεά 
ἴῃ ἃ ψοοά 56εη56, εἰβεύνῇεγε ἰξ ἢδ5 ἃ θδα πχοδηίΐηρ (σ΄. 26" 325 ΕΖ. 

285.» 1, 121} Ῥτ, τ8:;, Β0Β.).---Α ὦ μισιογηιογε κα ἰοοκ ατϑαν, 

εἰς.]1. ΤῊΪ5 βἰαίετηθηὶ 'ἰβ ποί ἰῃ ΠαγπιοηΥ ἱ ἢ ἐμαὶ οὗ τ Καὶ. 22“, 

αυοίοα Ὀγ {ῃς ΟΒτγοηίοϊοσ ἰῃ 203, ψβοσα ἰδ 5 βαϊά “ἴῃ ἰῇ ρ]δοθβ 

ψετα οὶ ἰάκοη ἀναγ Βαϊ [ΠῈῚ Μετὰ ἐγεχυεηίθά Ὀγ ἴΠ6 Ρβορὶε. 
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ϑυςἢ αἰδογερδηοίεβ ἀἰὰ ποὶ ἰσουδῖὶς ἴῃς Ηδθγεν Ὠἰβίογίδη.---Τ δ 
μὲρ! ρίασος απὰ ἐ᾿6 α5)ιογὶ»1}]. ΟἹ. τ4' ὁ», 

1-9. Το οοπγηβδίοη ἔοσ ἰοδοδίηρ πο ἴανν.-- ΤῊ ΪΒ πατταῖῖνα ἰβ 
ἃ ἀυρ!ϊςαίε οὗ [6 δοσουηί οἵ [6 ε5.Δ}}5Ππηεηὶ οὗ τῆς )υἀ]οΐατγ σίνεῃ 

ἰπ 104“: (Βη., ΚΙ.). Νὸ τεοογά οἵ βυςῇ δνεηῖβ ἰβ ἰουπὰ ἰῃ Κίῃρϑ, 
8ηα [ἰ ἰ5 ποῖ ἱπηροβϑίθ]ε ἰμαἱ }εΠποβμαρἢαΐῖ, ροσθαρϑ ἰπσγουρὰ (Βε ἰη- 
θυξεηςε οὗ ἢΐβ 4}}΄ἴδηςς ψιτἢ τῃς Ν. Κίηράοτχῃ (υ. ἐ.), ἰκιτοάιυςοα βοτὴθ 

ΕΥ, οΥρδηϊβδίίοη ἴογ ἴΠ6 δαπηἰηἰβίγαίίοη οἱ )ιϑιϊςα ογ ἰὰνν ΑΙ ΠΟΚΊοσ, 

ΚΑΤ΄: ". 252; Ετρι, δὲς Η εὐνἄεν, Ρ. τορ), γεῖ ν. ἑ. το“, ὙΒΕ δΔρ- 

Ροϊπιίπχεηΐ οὗ ἰαἰἵγ ἰῃ σοπηξοϊίοη τ ἢ 1,ον]ε5 δη ἃ ὑγίθϑίβ ἢ85 θθεῃ 

τερᾶγάἀδά 85 ἃ πηᾶτκ οἵ 8η δποίεηϊ δηὰ γε] 0]6 ἰγααϊτίοη (Βη., ΚΙ.). 

Οἰδβεσγννίβα, μόνγενεσ, [ἷ5 βθοιίοη Ῥεᾶγβ Ἔνεῖυ ονάεηςε οἵ Ρεΐῃρ ἰαῖς 
δηὰ πτιτεη Ὀγ ἴῃς ΟΒγοηΐοϊεσ. ΤῊ δοοῖ οἵ με ἰατυ οὗὨ Υαλιυεΐ, ἰΒ 
ἃ τεβεοϊίοη οὗ Πεαυϊεγοποπῖυν, δηἃ [Π 6 ΠδΠ165 οὗ [Π6 σοΟΓ,Π βίῃ 5 

85 ἃ ΜὯ0]6 Ῥεϊοηρ ἰο ἃ ρεγιοα Ἰαῖεγ ἴδῃ [Π6 πἰπίῃ σοπίυγΥ (ταν, 
ΗΡΝ. Ρ. 231). Αἰγεδάγνυ, αἷϑο δἱ (ἢς {ἶἰπηε οἵ ἴῃς (ῃγοηίοϊεσ, ταυϑὶ 

Ο Βᾶνα Ὀεζυη [πε βίυαγ, ἐχροβί(ΐοη, δα ἰεδοῃίης οἵ ἴμ6 αν ὉῪ 

ΤΊ ΘΠΊΡΘΓΒ οἱ ἴῃε Ἰαἰτγ γῆο ἡνεγε Ἰαίεῦ τθοκοηβα διηοηρ [Πε 5ογῖθ65.--- 
7. 1π|ῖ|δ6 εγά γεαγ]. ΤῊΪ5 ἀαίε ἰ5 ρίνθη ἴο 5ῃον (μαὶ [Ἐμοβμαρῃαί 

δὶ [πε νϑῦγ οαΐϑεϊ οὗ ἢΐ5 τείρψῃ σοῃοεγηθα Ὠἰπι56} ἢ (Π6 ἰηδίγυο- 

τίοη οἵ Ὠΐ5 Ῥεορὶς ἰπ (Πε ἴανν.---Βεη- μαὴ! [] 5' ζῃῖβθ5 “βοὴ (πμδῃ) οἵ 

τηὶρῃι,᾽" ο΄. ΔΌΐΪ- 41} τα1Ὁ; γεῖ ροβϑβί]γ ἰΐ ἀοεβ οί θεϊοηρ ἃ5 ἃ ῬΓΌΡΕΓ 

ΠᾶΠῚ6 ἰῃ {86 ἰεχὶ, θαϊ 85 ἰῃ ᾧ, ἘΏ, ἰ5 ἀεβογίρίϊνε οὗ [ἢ ῥγΐποθϑ, ευεη 

50η5 οὗ ναϊομ (υ. 1.).---8. Απά υἷε μόν {16 1,ουΐ 5]. ΤῊς ἰεηά- 
ΘΠΟΥ οἵ ἴῃε ΟΒγοηίο]ογ ἰ5 ἴο ἀϊριηίν ἴῃς 1,ον 65, δηα τῃ15 ΒΕ ἀβϑίρτιϑ 

ἴο {[Π6πὶ ἴῃ6 ῥτίθβα! Υ ἀαίν οἵ ἰεδομίηρ (ς΄. ν." 35" Νε. 8:-.. 8. 1Νν. 

Ῥ.- 93).--9. 4ππάὰ {ον ἰαμρίη ἐπ ὕμάα}}]. ὙΠδ ῥχγίθϑδίβ ψγεσα (186 
Φυλτα δη5 οὗ ἴῃ ἰὰνν (Ηο. 4" “- [ε. 18'", σύ. Ὁ... 1755. 19᾽} 5.22.0), δηὰ 
ἤδῆςε [158 ἴθδοῃεγβ, ἃηαὰ ὑπάοῦ 7εποβῆαρῃαὶ δὴ ἰπηρυ θα πᾶν ἤᾶνα 

Ὀεδη σίνεῃ ἴογ ἰπϑιπιςιίοη ἰῃ {πε ἰανν (Πχουρῇ [ῃς ῥγίεβίβ ἀπ οἴ εβ, 
ΔΙ Βουρἢ βυςἢ ἃ βεπεγαὶ τηβᾶβυγα ἃ5 15 πεσα τηθηςοηεα ἰ5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

ποῖ Ὠἰϑίοτίς4].---Τὰς δοοκ οὔ ἐπε ἰατ οἵ Υ αλιιυεῖ:} υ. 5. 

Ἱ. Ὁ120] ὦ, ἘΏ, 5»). φονῖς (γριδτι) ὁ7 σἰγεηρίή ἡυδὶἐγίης ῬΨ,, φῇ. 
: ΓΒ. 152 (. 286 7. 21|91 5. 1402 1817 2 5. 27 110  Κ. 214.--8, 216 
ΤΩΥῚΝ 7] ἸΙοοῖκβ ᾿ἴκε ἃ αἰτορταρὮν δτγίϑίηρς ἔτοτλ [πε το ργενίουβ ὩβΊΏ68. 

10-19. Το ρτγδϑαίῃβββ οὗ 16 πόοβμαρμδί δηὰ δἰ8 ἀγΠΊΥ.--- ΤῊΣ 
ΒΌΠΙΊΠΊΔΓΥ οὗ ΓΕ βοβῃαρ μα τείχη ρίνεῃ ἰῃ τ Κ. 225:-90 5Βῃονγ5 (μδῖ ἰΐ 
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γγ85 06 Οὗ ργοβροσν δηὰ ρεᾶσα ἢ ἰῃς Ν. Κίηράοπη. Ηἰ5 ρηήρἧξ 
5 ἴμεγε τηθηςοπθά, πὰ βίπος ΒῈ νγᾶ8 ἃ ροοά Κίηρ ψῆο ““ναἰκοά ἴῃ 
81} (π6 τγγὰγβ οὗ Α538 ἢἷβ5 ἔδίμεσ," δπὰ “"(υτηθα μοί ϑὶάε ἔγογα ἀοίῃσ 
[μδὲ ψ ΠΙο ἢ τνᾶ5 τίρῃϊ ἴῃ ἴΠ6 ἐγε8 οἱ Ὑδηνθῃ,᾽» 1 Κ. 222, 16 σβγοῦ- 
ἰοίθγ παῖυγα! ν δϑογίρεβ ἀπίο ἰπὶ τυ ρστεδίηθβθ, Μ ἢ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 

Βοπλθ σϑὰ] Ὠἰβίοσίςδὶ γετηϊηΐβοθηςς (υ. {.).--10. ΤΉδΗ α ἰσῦγοῦ ὕγοηι 
γαδηυεῖ,, εἰς.16. Ὑῆς ΟΠγοηΐο]οσ στεργεβεηΐβ ἃ ϑυρεγηδίαυγαὶ ἀτοδα 

οἱ Τυάδῃ, οσαὐυδεά ὈΥ Ὑδμνεῆ, σοπιίηρ ἀροη ἰῃε πεὶσῃρουπης 

ΡΘΟρΡΪΐεβ, ργεϑυμηδῦὶυ 8ἃ5 ἃ γεινασζαὰ ἴοσ [εμοϑῃδρδί᾽β Ζϑαὶ] ἴοσ {με ἰδ 

(οΓ. τ4}5 αὐ) 20 (ἡ. 355).-11. Τῆς Αγαδίαγι5]. ὙΠῸ ἴεγπι Αγαῦ 
ῬΓ ΠΛΑΤΎ πηεδῃ5 “ῬΘΟΡΪςῈ οἵ [πε ἀεϑεγί,᾽᾽ δηὰ σᾶπηθ ἱπίο υ88 ΔιΙΏΟη 

ἴῃε Ηεῦγεννβ 85 ἰπαϊσαίίηρ ἃ ρδγίο]αγ ΡεορΙα, ἐ.6. {πΠ6 ἱπῃαθιϊδηῖθ 
οὗ πογίμογῃ Ασδρίδ, γεϊδίίνεὶυ 1αἰ6 (ῃγϑὶ υβεὰ ἴῃ 115 βίον οἴ ἢ- 

ΠορταρῃΪο Δ] 56 η56 ἰῃ Να. 2)" 61); δηὰ Αγαδίαης ἴῃ ἴῃ ττιηρβ οὗ {ΠῈ 

ΟὨγοηΐοϊεσ ργοῦδθὶν τεῆεοίβ (μῈ ρονογίυ! Κίηράοπι οὗ (ῃς ΝΑθά- 

(Δ 5 Δἰγεδαγ Ἂϑίδ} 5ῃεὰ ἰῃ ἢ 5 ἀδυ, βου τ δῃηὰ βου ἢ-οαϑί οὗ ΓΔ}, 

δηἀ Βα πιοητίοηϑβ ἴΠ6 πὶ ἤεγε δηα οἰβενῆοσε (οἵ. 22' 261) ἴο ργεϑθηΐ ἰῃ- 
16] ΠΡ ]ν ἴο 5 τεδάθγβ δὴ δνεηὶ (ὙΠΟ ΠΕΣ σεὰ] οὐ ἃ5ϑι πΊ64) [Κα 

(μὲ οὗ 7εΠοβηδρηδῖβ ρίογ. Τὴς ΡΠ δήπες που] ὈῈ υπάετ- 
βίοοά Ὀγ [5 τεδάεγβ ἔγοπι ἰπεὶγ Κπον]εάρε οἵ [Π6 σδποηΐοαὶ ὈΟΟΪ5, 
τῃε Αγαδίαης ἴτοπι ργεϑεηὶ σοηαϊοηβ (Νοεϊάεκε, ἘΔ . 1. οο]. 274). 

1 ἰ5 γεὶ ροββί]β, μοννενεγ, (μι βοπγε ἐγίδιμές ἴτοτω ἐδ Ῥλ δπος ἀπὰ 

ἀεοϑογὶ {τἴρὲ8 ννὰβ ἢὨἰβίοσίςαὶ, ἃ γεὰὶ σεϑυϊὶ οἱ Αβα᾿β νἱσίοσυ οὐδὲῦ 

Ζειτδὴ (14. ὁ-10}}) (80 δἱ ἰεδϑὲ ἃ5 ἴδ ἃ5 ἐμέ Αγαδίαης ἅτε Ἷοη- 
ςεγηεά, ΜΝ ΊΠΟΚΙοσ, ΚΑΤ. Ρ. 252). Εογ ἃ 5 πλ]αγ ἰἱθυΐε οἱ Ποοὶΐξ ΟΣ 
{πεν ρσοάαςί ο΄. 2 Κι. 3..---12. Οαειος απὰ οἰ έος οἵ εἰογο]. (7. ν. ". 
--18. 4ηὰ μο μαὰ ργεαί ῥγορογίγ)]. (ΒΏΒ.) ὙὍΤῇε Ἴοπίοχιὶ ϑῃονβ 
ταὶ ὈῪ (15 ῥγορογίγν ἰῃ!6 τίει πχεαηΐ τ] ΓῪ ΒΌΡΡΙ 65 (50 Κα.). 

ΤῊ τεηάογίηρ ““τσογξ ἴοσ εαυἱρρίπρ δηὰ ργονϑἰομίπρ (μ6 [ογῖ- 

ΤΕ5565᾽ (Β6.) ἰ5 φογίδί η]γ ποῖ 50 ροοά.---14, ΤῊΣ 50] ἀΐεγβ ὑγεσα δῃ- 
το ]οὰ δοσογαϊΐηρ ἴο τοῖν ἔα τ ]165.--- ἀγα }}] ἰ5 αἰϑο [ἢ πᾶπιδ οἵ ἃ 

Μαπαδβϑίίβ, τ (Ἡ. 123 40)... -16, γῦχκμο ὐ]έἕἔηρὶν οὔεγοά πέηιδεὶ Γ ππῖο 
γαλιυεμ]. Ο. 7. ς". 10 15 υπίοτίυηδίς (Πδἰ ἴῃς ΟὨΓοηίοΪοσ μᾶ5 

ποῖ ἐχρίαἰπεὰ νὰν τμϊ5 ρῃγαβα οἱ Βοπουγ νγᾶ5 Δρρ!εά ἰο ᾿Απηδϑίδῃ. 
---117. Ἐφμὶρῥοά υἷι δου απὰ τἠν ἠο! 4] ἱ.6., Ἰἰρῃτ-ἀτηηοα ἰγοορθ, ἔοσ 
ψ ΠΟΙ Βεη ͵δηλίη τνᾶ5 ἔατηουβ. Οὐ τ (ἢ. 12" δῃὰ (οὴ σ᾿ ΐϑὶ 4) ο΄. τ (Ὰ. 

125 (0) 2 (Ἐ. 14} ὁ),---18., ΤῊΣ ἰοΐδ] Ὡυσαθοσ οὗ {8696 ἩΨΑσσΙΟσβ 8, 



ΧΥΙΠ. 1-34}] ΤΕΗΟΞΗΑΡΗΑΤ' 5 ΑΙΑΝΟΕ ΨΊΤΗ ΑΗΑΒ 3205 

οὗ Τυά88 γ8ο,οοο, οἵ Βεῃαπιΐπ 28ο,οοο, τηακίηρ ἃ στδηὰ ἰοίδὶ οἵ 

ττόοοοο. ΤῊΪ5 ἰ5 {με Ἰαγγρεϑὶ ἔογος αϑϑίψηιθαὰ δηγνθοσα ἴο ἴῃς 5. 
Κίηγάοιῃ. Οη ἴδε ζτοββ Ἔχαρρεγαίίοῃ οὗ βϑ ἢ Ὠυπαθεῖβ οὐ. 13", 

δπὰ ἴον οἴδιοσ |15ῖ5 ττ'. Ετοῖὰ [6 πόββδρῃαὶβ σοπηδοίίοη ψΠ (Βα 
Ν. Κίηγάοῃι δηὰ ἢϊ5 δβϑίβίδησςς σεηάεγθα ἰῃ ψὰσ (σ΄. ς. 18) ἰξ ἰ5 

ῬτΌΡΔ0]6 ἐμαὶ 6 τδὶπίαϊ πο βοιηει ίηρ οἵ ἂμ δσιαυ, δὰ 50 ἴδγ 
50Π16 Ὠἰβίογίςδὶ ἰγυ ἢ πάει] 165 115 βεςιίοη. 

10. πγν ἼΠ0] α ἐδγγον ὕγορε Υ απτυεᾷ. ϑυ]εςξίνε φεπίενε, (65. ὃ 1286. 
-πορυξῖνη] ἃ ἰδίε υϑᾶρε, ο΄. 1 ΟἘ. 13} 2 ΓΒ. 113,--11. Ὀτσῦρ 10] 
Ρατιἶνο υ8ὲ οὗ 10, ο΄. τ ΟΒ. 43 οδθ. 5. 2 (Ἐ. 323: (ΒΏΒ. 10 8. Ὁ (α)).---ἢθϑν 
ΝΙΡῸ] απὰ οἰϊνεν 70γ ἐγίδιώς ΑἘΝ.., Κδυ., αἴτεον Ἡ δἰ νυεοίἐ αὶ ἀγρενμέ, Ὀὰϊ 

Ῥεϊϊεν δὐνεν α δωγάδη, ἐ.6.,) ἃ στεδῖ χυδηιίγ (Βε., Κε., Ζοε., Οε., Κὶ.). 

(ᾧ καὶ δόματα (Ὡ ΨΌΝ).--- 2 2] ἃ ἰδῖς ἔογπι, εἰβενμεγε οἰἴμοσ ὈΣ ΨΩ 

(4115 221) οἵ Ὁ 2 9 (2667).--- ΓΝ . . . 001] πιδηιίηρ ἰη ΟΡ, 1:.---12. 
105] σῖ οο-οτάϊπαῖς δά]. ἀεποίεβ οοπίίπυδηςε, ο΄. Εχ. 19,51 5. 25 
4 5. 31 εἰ αἱ., νυ. ΟἽ. ὃ ττ310.--πῦ} 0 Ἢ] οὐ. τ ΓΒ. 143.-- ν}})}2] γογίγοσϑες, 
ΡΪ. οὗ ΓΝ) 2, ἃ ἰδῖς ποζὰ (οἵ. "2 σ Οἢ. 20), α]ϑο ρΡ]. 27. ἴ.- --ῦ 3 ν}] 
δίογε οἰῥίδα, ο΄. 2. ΟἸ. 85.---14, τον] Ἰοοκίης ἰογναγὰ μδ5 (ῃς ἴογος οἵ ἃ 
πουϊΐ. 5ἷηρ., ο΄. 3. Απὰ ἐμὶς ιτυας ἐμδὶν δηγοίιθ αοοογάτηρ ἰο ἐμ6 ποιι5ες οἵ 
ἐλεὶν 7αἰδιεγς οΥΓ 7ωδαΐρ οαῤίαΐης ο7 ἱπομδαπάς: Αὐμαβ δα εαρῤίαΐη, εἴς.---- 

ὈΠΊΓΊΩΝ ΓΝ2Ὁ] ρὶ. Οε8. ὃ 125γ.---16. δ 22] ἴο θὲ ἰδῖκεπ εἰπε οοἱ]θς- 

εἰνεὶν τεξεστίης ἴο ἴῃ δοο,οοο οὗ ᾿Αηηναϑίαϊβ, οὐ πιυβὲ θὲ τοδὶ "γ)22.----27, 
γΡΡ Ῥ00Ὸ)) σ΄. τ (Β. τ23. 

ΧΥΙΙΙ. 1-34. ΤοΒοβμαρπμαί ἱπ 4118 πὸο τὶ ΑΒΔὉ.--- Τάκοη 
ἔτοια τ Κὶ. 22:-83 ΔΙπηοϑί νευραϊπὶ ἐχοερί ἰη (ἢς οᾶ86 οἱ τ Κ. 22:-, 
ΨΒΙΓἢ ἰ5 ταν θη ΟΥ τερ οδα ἴῃ 181-23, ΤῊ πδιταίϊνε ἰῃ τ Καὶ. ΡῪὲ- 
Ἰοηφβ ἴο {πε ῥσγορβμείϊς βίογίεβ ἰοστηΐηρ ἃ ρατί οἱ ἴπε ἢϊβίοσυ οἵ 

ΑΒΔΡ, δηὰ ἰβ {π6 οὐἱ]γ ἰπϑίδηος οἵ δῃ εχίθηβίνε ἜἼχοορὶ ἔγογα ἴῃ 
Ὠἰδίοσυ οὗ Ν᾿. βγαεὶ ἰῃ Ὁμγοηίοϊθβ. [1ἰ νγᾶϑ Δρρδγεη!γ ἱπίτοἀυςρά 
ἴογ [86 Βοηουγαθ]ε ρᾶτί ψῃο ἢ 7εποβμαρῃδί ρεγίογπιθα ἰῃ βεεκίης 

1η6 νογὰά οἵ Ὑδηνει ἰὨγουρῃ ΜΙιοδίδη, δηὰ ἐβρϑςοῖα!]ν ἃ5 ἃ θδςοκ- 

δτουηά οὗ ἴδε τεργοοῖ ψίνεη ἴοσ (πε 8]]Ἰδῆςε τῖϊῃ ΑΠΔΡ ἴῃ (μα 
[ο]]ονίης οΠρίογ. , 

1-8. 7οΒοβδαρδαῖ 411168 μ᾽ πλ5618 στ ΑΠΔΌ.---νν. "τ. ἀτὸ ἔγομι 
1 Ρβῃ οὗ {πε (ῃγοηίςϊεσ.---ἰ.. 4πά μαά τυοραϊἷε απ κοποων ἷμ αὐμπ- 
ἄἀαη06} ἃ ἀυρὶίςαῖε οἱ 1γ5"».---;νὰ ἠδ ζογνιδά α ᾽παγγίαξε αἰϊαποα 
εὐ Απαδῇ τὰγουρῃ ἰμῈ πιδιτίαρε οἵ 76 ῃόγαπὶ (πε βοη οἵ 76- 
Βοββαρηδὶ ἢ ΑἸ ΒΔ] Δἢ ἐπε ἀαυρῃίεσ οἵ ΑμδῸ (2 Κ. 8:5). Ετοπὰ 

186 ἀϊδγιρίίοι δὲ ἴῃς ἀβαῖῃ οἵ ϑοϊοσιοα ὑπ} (ῃ6 τεῖρτι οἵ 16- 
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Βοββδρμαί, [8 Ν. δπά 5. Κίηροπιβ βδεπὶ ἴο πᾶνα ὕθθῃ ΟΡΘΏΪΥ μοϑ5’ 

{ΠῚ ἴο βᾶςῇἢ οἰβεγ. Ηον ἃ γεςοῃο !δίίοη τννᾶ5 εβεοϊεα Ῥεΐνεθη [ῃς 
ἵνο, ΒΟ ΠῈΓ ΌΥ ΔΓ οὐ ποροι διίοῃ, 8 ἁὑκηονσι, Βαϊ, ἰῃ νίενν οὗ ἰῃς 

ΓΑ] ἄγΥ βεγνίςα το ἀεγϑά ἴο 1βγαεὶ ἴῃ [ῃ6 ϑγτίδη 815 (1 Κ. 22 2 Κ. 

859 1.) ἃηἀ ἀραϊηϑὶ Μοδὺ (2 Κ. 3’ 5), Γ΄ υἀδῃ ἀρρεᾶγβ ἴο ανε Ὀβθῃ 

ἃ ἀερεηάδηου οἵ βγεῖ. Ὑεῖ, ποἰν  βιδηἀίηρς ἐμ ἀδηυηοίαιίοι 

δίνεῃ ἰῃ το", (115 8}]ἴδηςα πηιϑῖ. ἤανα σοη Π υϊεὰ ταὰςἢ ἴο [86 ψεῖ- 
ἴατε οἱ ἰῃε 5. Κίηγάοπι, ἀπ ργορδῦὶν Ιαἰὰ ἴῃς ἑουπάαἰίοη ἴοτ ἰΐ5 

ῬΓΟΒΡΕΓΥ ὑπάδγ 7εβόϑθαρμαὶ. Ῥοββίθ]ε ἰπθιθηςεβ οὗ {πε 8]]|8ηςς 

δᾶνε δἰγεδάγν ὕδεη ποίϊςβὰ (υ. 5.).---ῶὦ. 414 πὲ ἐμὰ οὐ γεαγ5} "δῃ ἰῃ- 
ἀεβηϊίε ἐχργεβϑίοη οἵ {ἰπηῈ ϑυθϑιϊαϊοεὰ Ὀγ ἔπς ΟὨγοηίοϊογ ἴοσ “δὰ 

ἰξ ςαπι6 ἴο Ρᾶ55 ἰῃ 8ε (Ὠἰγὰ γεαγ᾽ (1 Κ. 223), ψοσε ἴῃς τείθγεηςθ ἰ5 
ἴο ἴδε ρεγιοά οὗ ρεᾶοε Ῥεΐννθεῃ ϑυσία δῃηὰ 1βγϑεὶ (1 Κ. 22). ΤῇἊ 

ΟἸΒτοηΐοΪογ ΡγοΌΔΌΙΪΥ τεΐεττεά ἰο (με πηδγτίαρσε δβηηϊγ, ἀπ τηθδῃ5 

ταὶ δοίῃδ {ἰπ|6ὸ αἴϊεγ (ἢἷβ8 [εθόοϑθδρῃαὶ νἱϑιθά ϑδηλαγία.-- θά 

Αμαῦ κἰϊ]οά, εἰς... ΑἸΔΌ 5 τεργεβεηιθἃ 85 τϑοεϊνίης [6 μοβμᾶ- 

Ῥδδὶ ου ἃ ἔγίεμαϊυ νἱβὶὶ σι στοαὶ Ὠοπουγ, δηὰ ἱπάυοσίηρ Εἰπι ἴο 
7οἷπ ἴῃ ἴμ6 ἐχρεαϊίίοῃ δραίηϑὶ διηοιῃ-  ]εδα, αὶ [Π6 Ρτορ ΠΥ 

ἰβ μι ΑΠδΡ ἄγϑβι ἀδβοϊἀβθά ου (ἢε Ἔχρεάἀϊίίοη δηὰ ἴμθῃ ᾿ς δ]θ ὑροη 
76Ποβμαρμαῖ ἴο 7οΐη πὶ, νυ μεσεαροη ἴῃα ἰδίίεσ σοηεβ ἴἰο ϑαπηαγίϑ 

(ΚιΙο., Βη. οἡ τ Κ. 223).--- Καριοὶ"- ρεαἀ]. (Γ. ἴον Ἰοσδίίοη τ (ἢ. 

65 0) ΤῊΪ5 ἰγοῃτίεγ ἴοντῃ νγᾶ5 ἰάθη ἔγοπι 15σγϑεὶ ΟΥ̓ ἴῃ6 ϑυτίδῃ5 
ἀυγίηρ εἰμεν (ἢς τείχη οἵ Βαδϑβᾶα (1 Κ. 139) ΟΓὁ ΠΊοσῈ ΡΥ Ὁ ΪΥ ἰῃ 

(δε τείρῃ οἱ Οτητὶ (1 Κ. 203), δῃηὰ ποῖ τεβίογεά δοσογάΐηρ ἴο {868 
ἰτεδῖν πιδάς δἰζεγ ἴῃς Ὀδ(118 οἵ Αρῇεκ (α Κ. 20"), ἤξῆςε {Π6 Ἔχρβάϊ- 

ἰἴοῃ οὗ ΑΒ4}0.---8. Ετοτὰ Πεγε ἸὨγουρῃ ἴῃς σΠαρίογ ἴῃ6 ῃδτταῖϊνε οἵ 
1 Κ. 2243 15 [Ο]οννεα δἰ πιοβί νεγθαιπι. ἽΝΆΪ]Ὲ 7Ὲποβθδρδδῖ ἰῃ ἴΠ6 

ἰδησυᾶρε οἱ ἀἰρ]οιθδου ἴῃ [5 νεσϑθα ὄἘχργεβϑϑθβ Ὁπδηϊ αν δηὰ ἰυ}} 
ςο-ορεγαίίοῃ ἢ ΑΠΔΡ, ἴμ6 βυθϑεαιθηὶ πδγτγαῖϊνα 56 Ὲ Π15 ἰο γτενϑαὶ 

8ῃ υπάειγίηρ, τεϊυσίδηςσα οἡ ἴδε ραγί οἵ 7Ἐῃποβῆαρηδὶ ἴο δηΐεγ 
ὉΡοη πε υπάεγίαἰκίπρ ἔγοτα ἀουδὶ ἰῃ τεραγά ἴο [5 βιιοσ655[] ἰβϑιι6. 

Εογ σβδηρεβ ἰῃ (86 νεῦϑεὲ σοιῃραγεὰ ψἱ τ Κ. 22“ υ. ἡ. 

Ὡ. Ὀ2Φ γρὉ] ἃ βυθβείζαις ἔοτ γυϑνθη Π)Θ2 πὴ ἴῃ τ ΚΕ. δ) (υ. 5.).- 
πρῦλο.. Π51»} πνδητίηρ ἰῃ τ Κ.---8. ΟἈ. οπιίίβ τ Κ. 223, Ὀνσυ 190 Ὡκπκ 
δἃηὰ πὴτν ΠΟ ἅτε ναηιίπς ἰπ τ ἘΚ. 224.--Ὁ»}] 1 Κ. Ἦν  ποπθου.--- 
ὦ ἼΟΝ] τ Κι σνοφη 100 ὃν ὈρΦΊΣν ἼΌΝΝ.- τ» Ἴ0}5)} τ Ε΄. ἼΟΡ9 "Ὁ759.--- 
ΤΙΌΓῸ2 ἼΩ}.}] νδπιίηρ ἱπ σ Κ., σι αίο ἢ μ65 ἱπβιεδὰ Ἴ)᾽Ὁ9 "005. 

ΒΒ σς σασε 
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4 27. ΤΏ Ργόρδθου οὗ Μίοαδίδῃ.--- ΤῊϊ5 ἰβΒ οὴς οἵ ἴπΠ6 πηοϑβὶ 
ΠΠαπυϊ παι παττϑίῖνεϑ ἰη ἴῃς ΟἿ᾽. γεβρεοϊίηρ [86 ρσορμείβ οἵ Υδῃ- 
σοι. ΜΙίοδίδῃ υς. ἴῃς ἔουγ πυηάτεα 5ῃον5 1Πδὶ 85 βῇδγρ ἃ Ἰπ6 οἵ 
αἰεαναρε γᾶ Ὀείεεῃ ρσορμείβ οὗ Ὑδνθῃ ἰῃ ἴῃς ἀδγ5 οἱ ΕἸ 78 ἢ δὰ 
ΕἸ15Π8 88 ἰῃ ἴδε ἀδνϑβ οἵ Γεγεπδῃ δηὰ ΕΖεκιεὶ, ἤθη [8εθε ἰδιίεσ ἀ6- 

πουπορά ἴαἶδε ργορμδὶβ 80 οἰθδιὶν 5ροΚα ἰῃ [86 πᾶπιὲ οὗ Ὑδηνει 
(76. 235. 28:4. ΕΖ. 1256. 1.314.), ΤΊ ἀρρδάσδηςε οἵ ἔουγ Βυπμάτεα 
Ρτορδείβ οἵ Ὑδνει δἱ ἴῃς σουτί οἵ ΑΒΔ γενεαὶβ μὲ [ἢϊ15 ϑβίουυ 
ν᾽ 85 ὙτΙ τε ἴτότὰ ἃ ἀϊβεγοηϊ ροϊηὶ οἵ νίονν ἴτοτα τ Καὶ. 17-1ο, ἌΒεσε, 

υηάογ ΑΒΔ δηά 76Ζεθεὶ, (με ργορμείβ οἵ Ὑδῃνεῃ ᾶγὲ θαηϊβῃβα δηὰ 
8ἰη δηὰ οὐἱγ ΕἸ1)δὰ ἀρρθβαῦβ ἰεἴϊ. ϑοηγα ῥσορῇεῖβ οἱ Ὑδηνθῃ, 

ἴθεη, τέγε {{Π1|6- 8 γνοσβ, ΓΕΔΟὟῪ ἴὸ σοΟΙΡΓοΠπΊβα ΜΠ (86 τνοσβΐρ 
οὗ Βαδ] δῃὰ ἴο ργόρἤεϑυ δοοοσγαϊηρ ἴο γογδὶ ρβαϑυγε, ἢ 116 οἴ μοτβ 

βίοοά, Πκὸ ΕἸ1)4 ἢ, ἔογ ἴπ6 σοσϑῃὶρ οἵ ἔπε γἱρῃίεουβ Ὑδν ἢ δίοηθ. 

ΜῈ ἴῃς Ἰαϊίεσ, Μ|ςδίδἢ πυϑῖ Ὀε οἰαϑθοά. ΤΏεβε ργορῃοῖβ ΈΓῈ 
186 ἔοσουιηηεῖβ οἱ Απηοβ, Ηοβοα, δηά ἰμῈ οἴμεσ δυΐμοτβ οἵ ΟἿ. 

νυ τί Ἔἢ Ργόρἤθογ. ὅδϑοῖας ΟἿ᾽. ντὶϊεγβ ΟὨΪΥ τεσορηἰϑεά [Π5 βοοοημὰ 

οἶα35,  Ὦ16 οἴ μογβ ἴοοῖκ ἃ Ὀσοδάογ νίον δηἃ δῇδ0]6 ι.5 ἴο ἰγᾶςβ πηοῦα 

δοσυγαίεϊγ ἴῃς δοίυ δ] Ἔνεηῖβ οἵ Ὠἰϑίογν.---ὅ. Τα ῥγοῤ"είΣ]. ὙΠεθῈ 
ΜΕΓΕ ΡΓΟΡΒεῖβ οἱ Ὑδαννγεῖ, βίπος (6 Κίηρς νγὰϑ ἱπαυϊγίηρ αἴϊογ (88 
ψογὰ οἱ Ὑδησπθἢ (ν.").--θ. 15 ἡμέεγε πο ῥγοῤῆιοί 97 Υαληυεῖ, ἧεγέ 
δεσὶ65] ἱ.6., ἴῃ δἀάϊτίοη ἴο ἴΒ6 ἔουγ ῃυπάτεα το Βα βροκεὴ ψῖῖἢ 

ΒΟ ἢ υηδηϊηγίγ. 6ποβμαρῃδι ον θην εἰς (μὲ ΑΒΔΡ μα ΟὨΪῪ 
οΔ|16δἀὰ (δ Ῥσγορμεῖβ ψῆο ψεγὲ βυρϑογνίεπιὶ ἰὸ ᾿ἷἰ8 ἀεβίσε δηὰ σὰ - 

Βροπάδα δοςογαϊηρὶγ.---9. ΟἹοιπεά ἔπι ραγηιθη5] ἱ.6., ἴῃ τογαὶ διίςίγα. 
--]η α ἐμγεσμίηρ-οογ]. Α τὨγεβῃίηρ- βοοσ ου]ὰ θὲ ἃ ἰαγρε, αὶ, 

ΟΡεῃ, δηὰ εἰεναίεα ρἷαςε, ἀῃὰ Βεηῆςε σοηνεηΐϊεπὶ ἴογ βυςἢ ἃ σοηνοςᾶ- 

ἔσοη; Ὀυΐ ὈτΟΡΔΌΪΥ ἴΠ6 ρῆγαβα βῃουϊά δὲ βίγυςκ ἔγοπι (ῃ6 ἰοχί 
(υ. .).--Α πὰ αἱ! 6 ῥγοῤῆεις ἰὐεγὸ ῥγοῤῥεσγίηρ δείογε ἐιδη}} Ῥετ- 

δΔΡ5 ὃγ {ππς ὑρ τΒεἷσ νοΐςεϑ ἴῃ υπΐβοῃ, ογ ΕΥ̓ σογίδίη ἀδγνίβῃ- Κα 

ταδηἰεϑιδίίοηβ οἱ δοβίδϑυ (σ΄. ν.")).--10, Ηονης οὔὨ ἱγομ] δῇ δτα- 
ὈΙεπὶ οὗ οεηϑῖνε ρονοσ (Ὠ. 33:7 Ατη. 61: 76. 485: Τη. 851). 

δύο 5υτΏ 0 015 ψαγε Ουβίοσηδευ ἢ ἰῃἢς ῥτορμείβ. Οὔ. 76. 27" 

2819 6. χῇοτγε Τεγεηλδῇῃ ΘΔΓΒ ἃ ΔΓ 85 ἃ 5ΞΥ100] οἵ σἀρί[ν]} δηὰ 
Ηδπηδηίδῃ, ἃ ργορβεὶ οἵ {πε ἴγρε οἱ Ζείάεξέαϊι, Ὀτεα 5 ἴξ ἔτογα οἱ ἢΐ5 
πο0Κ.--12, Βεμοϊά ἐς ῥγοῤλείς μανὸ οἶδ ομε πιοιεΐ, Σροκ ΡῈ ροοά 
τηἴο ζἰη 6] 80 (ᾧῷ (υ. ἐ.).-14. ὙΒε Βγβί τερὶγ οἵ Μίςδίδῃ ἰβ5 οἰβασὶγ 
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ἱγοηῖςδὶ, δ πουρῃ ποῖ ψουΐ ἃ ἰουςἢ οὗ ΡΟ ΘΠ 685 ἰῃ ἕανουτγίην (88 
Κιῃρ᾽Β ἀεβίγε.-- -16, ΤὨΪ5 νἱϑίοῃ 8 υβυδιν (ἀπ σοττθοι]γ) ἰαΚοα ἴο 
ἱπάϊςαία [86 ουΐοσοπης οἵ μ6 σδιπραΐστι: ΑΠΔῸ Μ}]] [4}1 ἀπά ἰΒς ρθο- 
ΡΙΘ Μ}}} τεΐυγῃ ποπλθ. 

ΒΔ. ἱπίεγρτεῖβ ἀἰδεγεηιγ. Ης τοηάοτο γαλιοεὴ καὶ Ξαίὰ, ΤΆΘΞε καυε 
α "μαϑίον ὐἶο ἐς πο ν»ιασίδν, ᾿.6.,) ΑὨΔΌ ντὰ8 Ὡο βῃερβεσζὰ Ὀυϊ ἃ βροΐϊεγ οἵ μἷβ 

Ῥϑορὶς, διὰ Βδ. (πίη κ8 ἐμὲ ἴῃς νγογὰβ ἐπ φέσος οδπποῖ διἰηρὶγ ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ 
τεῖυγῃ οὗ 15γϑοὶ Ββουης δέϊεσ ἃ αἰβαϑίοσ ἱῃ ὑδι( 6. ΤΈΣ νἱβίοῃ τηθδης, [ἢ θη, 

τδδὶ ἴῃς τπῆδῃ τῆο [5 πικίϑρονετπεα 15γϑοὶ νι}}} ποὶ ὃς ρΡετταϊεεα το ἰεδὰ 
ἴο νἱοίογγ. 

18. ΑΠδὴ πουϊὰ τεπῖονε ἴῃ6 ἀεργεϑϑίης εβεςὶ οὗ [ῃς ογϑοῖθ ἅροὸπμ 
7εμοβδαρμδὶ Ὀγ ἱπβηυδίηρ (μδὲ ἱξ ῥγοοεθά θα ἔγομῃ ρεγβοῃδὶ μοϑ- 
11||7.-19. Μ|οαίδἢ ἱπαϊςαῖο5 ἢἷ5 νγοτὰβ ὈῪ 8 νἱβίοπ ϑβονυίῃης μον 

Υδθνθἢ γ85 ἰεδαϊης ΑΠΔΡ ἰο ἀεδβιγυςείοι [Ὠγοιρἢ ἃ 5ρί τὶ οἵ ἴ8|56- 
μοοά ἴῃ ἴδ πηουτ}8 οὗ μῖ8 ργορμείβ. ΤὨῊΘ βοδϑῆθ 8 οἵ Ὑδῆνθ 85 

8 Βεδύεηυ Κίηρ ΒοΙἀἰηρ ἃ σουγί οΥΓ σους]. Εν Ὑδμν ΒΒ ποι μοὰ 
οἵ ἀεαϊίηρ νίτὰ ΑΒΔΌ οἵ. Ῥ8. 1855 σον). -ἀἰῇ, Ὑς ροῦγον δ ]ονβ 
οἰἴΒεῦ α 5 ῤέγέξ οὐ ἐμ6 ερὶνί!. 11 πὸ τεδά [86 ἔοστησσ, οπς ουἱ οἵ ἴδς 

τεϑὶ οἵ [με δηρεῖῖο Ρεΐηρβ ψ8ο διίεμὰ Ὑδανει, ἴμθη τὲ Βπὰ Βεσε 
ἴῃ 115 πιοβὲ οἰεπηθπίΑσΥ ἕοστῃ ἴδε ἀοοίτίπε οὗ ἴμα ἰαίεγ [εν 58 δηὰ 
ΓΟ γβδη ϑαίδη; θυὶ (815 ἰηἰεγργεϊδοη 15 ἀουδυ!. ΤῊΣ “ρέγέ 5 
ἴδε ρΡεγβοηϊβεά βΞρίγι: οἵ ργορβεου (ο΄. ν.3). Ὑὲ βρί τὶ, με, 
ἩΒΙΟΒ τηονεὰ ἴδς ἔουσ δυηάτεά ῥγορμεὶβ ψψᾶ8 ἴῃς τα βρίσὶξ οἵ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ, δου εδάϊηρσ ([Β6πὶ ἰηίο ξαἰβεμβοοὰ. ΤῊ τεᾶὶ ἀδοεῖνε 
ἰδ Ὑδηνεἢ. ϑςοῃ 8 σοποερίίοῃ, ποναυεσ Γερυρτιδηΐ ἴὸ 0.5, νγὰ8 

ΔφτθΈΔΌ ]ε ἴο ἴῃς Ηεργεν τη. Οὐ, Ὑδθνεῃβ δβαγάθπίηρ ἴῃς μεδσί, 

Ἐχ. 4515 7 01 τοῦ. 39. 27 1118, ΘΕΠ ἴῃ ρ᾽ Δ ΕΥ̓] 5ρίτῖς μεϊννεεῃ ΑΡίπηε- 
Ἰεοῖ δπὰ ἴῃ πηδῃ οὗ ϑβεομοπι, Γι. 95; πο πρ αν ἃ ἰο στοηζ, 

2 5. 24..--23. Ζεάεἰκία ἢ ἰπβυ πρὶν σομδ]]εηρεβ ΜΙςδίδἢ ἰο νἱπαϊ- 
οδῖε Πῖβ8 ῥσόρβεου.---24, Μίςαϊδῃ δοςερίβ ἴῃ6 Ἑμδ!]θησε δπα βᾶγ5 
ἐμαὶ Ζεάεἰκίαμ 541} ρεγοεῖνε [15 {γα ἰπ ἴῃς ἀἰβαβίογ συ ῖς ἢ 58.8}} 
ογεγίακα ἢϊπ|, ἃ ἔυρσίἶνε Βἰάϊηρ ἔογ δἰβ 11{6.--- ΟἹ ἐμμεν σπανιδεν, ζ΄. 

1: Κ. 2ο".--ῤΟΊδ. ὕοασῖ ἐπ6 ξἰπρ᾽ς 505} ποῖ εἰβονβοσε τηθη οηθά. 
--20. Βηνεαά οἵ αὐδέοιέοπ απὰ τυαίεν οΥΓἹ αὔῶ[ιοϊἑοη"} ἐ.6., Ὀτεδὰ διὰ 
νδίεγ ἰῃ βοδηὶ πηθᾶϑυγα, οὕ. 15. 30᾽..- 297. ΤὨς ἰε5ὲ οἵ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 8ο- 
ςογάϊπρ ἴο Μ|ίςαίδῃ ἰ5 (5 [Ὁ] 8] πηθηῖ. (Οὔ. ν."" 91. σ8"..--ὐαπὰ κα 
δαϊά ἦδαν γέ, εἰς.1. ὙΠεθῈ ποσὰ β ἅτε ἃ πηδυρῖπαὶ ρἷο85 ἰδ κε ἔτομῃ 

τ 
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ΜΙ. 1", ἃπά ἴογπι πο ρᾶτγὶ οἵ ἴδε οτ᾽ ψίπαὶ παιταίϊνε οἵ : Κ. 22. 
ὙΠΒΕΥ Μετε ἰηϑογίοα ὈΥ 5οῖηδ οὴ6 ΨὯΟ ἰάἀεηπιϊοὰ Μ|οδίδμ τ ἢ 
Μίοδῃ, ἴδε ργορδεὶ οὗ ἴῃς ἀδγβ οἵ Η}ζεκίδῃ. 

4. 0.5] Δ νε οἵ αἱ, βγεῖ, σ7. στ. 2 τ 5. «9 (Ὁτ.) τ Κ. τὲ (Βυγ.)).- 
ΔΘ ΓΝ] ψαπίηρ (68ι͵---δ. »5.Ν] τ: Κ. 228 »3Μ9.---Ἴ}}} σ᾿ Κὶ Ὥὔκη. 
ὙΆε Ιδίϊοσ, δβ ἴῃς ἔογτῃβ ΣἿΠΝ δηὰ τὸν βῃον;, ἰ8 οοττεςῖ.---κμ] τ Κι ὅν.--- 
ὈΝῦκη] τ Κ. λκ. ὙὨΕ οτίφίῃδι ἱπ τ Κ. νγαβ ἥν, ἐουπά ἰῃ ὑπεηϊγ- πα 
Μ58. (ΚΙ. ΒΗ. 5ι:.5807Τ.). ὙὍβε οὔδηρεβ ἴο ")ν δηὰ Ὀὐπῦν ἢ σέσα ταδὰς 
ἴο ἀνοίὰ [με δβϑϑοοίβιίοη οἵ νῦν τὴ [α]96 ρτορβεῖβ.---ὅ. 10Ὁ]} Ἰῦνκῷ ἴῃς 

τεδαϊηρ οὗ ϑογης Μ58. δπὰ 8150 ργείειτεὰ Ὦγ ΚΙ. (ΒΠ.) δῃὰ 5ι. (5807.); 
ἀϊῖο ἱῃ νν. 11..-ῦ. Πρ ῬῸΝ 9. 2 ΠΩ ὋΡ ΝΏΓΌ Ὁ2Ν] τ Κ. 229 
ΚΝ "9 20 Ὁ» ΜΏ2)Πν μὑ.---ΥἹ} τδητίπρ 'ἰπ τ Κ.--αθο}} τ Κ. πϑον; 
ἀϊεῖο ἴῃ ν. 3... 0330} νδηϊτης ἴῃ τ Κ. 2219, εὐ ἀθπ! ἱπϑεγιθὰ ἴὸ 
Τρϑῖς δαϑίεσγ ἴῃς στεδαϊηρ 17,2 ἐπ α ἐπγεσλπίπρ- ἤοον. (ὦ οἵ τ Κ. 885 ἴογ 

ΤῸ3 ὈΝῺ2 ὈΨΩΣΌ ΟἿΪΥ ἔνοπλοι. ὙΉΪΒ ᾿ο0Κ8 85 ᾿μουρᾷ [0.2 πεῖὲ ἃ 
αἰοσταρὮν οὗ Ὁ51)2 (Βυγ., 8ι. 5807.) δῃὰ ἰπυ5 δὰ πο ρίδςε ἴῃ ἴῃς 

τεχὶ οὗ Κ. Ραυὶ ἤδυρι (5807...) (μίηκ5 γυ, ἔτοπι οοπηδοϊίοη ἢ Ασαῦὶς 

νεγὺ γ ἐο ῥο ἐδ ἀπὰ Αβϑγτὶ φηγηῶ “ οοδί," ΤΩΔΥῪ τηδϑῃ ῥοϊἐσποᾶ 
ΟΥΡΙΟΜ ἴδδὶ ἴῃς νογὰ ἰο δὲ τεὐεςϊςα ἰ8 Ὁ. 2 85 ἃ φ'οββ. Αἱ ΔΩῪ σαῖς 

ἴῃς ναγίουβ ρτοροβεὰ ετηεηδαιίοηϑ, βϑυς ἢ} 85 ὉγΥ2 ἐρεδγοί εγεὰ (Βε. αἴϊες 
ΤὨ.), Ὁ.)292 νὩ (ΚΙ. 86. εἴϊες ΚΙο.), γι) 52 (Βη.), βδεῖπὶ ποῖ ςοτῃηταθηά- 

801ε.---10. Ὁ] υϑεὰ τεβεχίνεϊγ Οεβ8. ὃ τ 35έ.---2}}5} ο΄. τ ΓΒ. γι9.-- 
11, γγ)7. ὙὍΠε οὐ]. 18 υπάετβίοοά.---12. γ.2] τεδὰ δεν ὦ ἐλάλησαν 
4.1 Βυγ., Βη., ΚΙ. ΒΗ. εἰ αἱ.---2.0] ἀαρεξ ὕογίε οου͵υποῖνε, σε8. 

ὃ 20..--ἰν 2] τ Κ΄. 2212 ἼΙΝ "2 Ἴ2.---18. νῦν] τ Κι δ. Ὅν τῦπν, ὦ, Ἡ, 
κι οπῦμ, ΒΙΟὮ γᾶ8 ΡγΟ ΘΌΪΥ (με οτί ίπαὶ ἱπ ΟΒ.---14. Π9)0] 5Ββογίοηά 
ἕτοιμα γ3.2.0.---Ἴ5).} τ Κ΄. δῖδ (Ὡς βδπηε, δῃὰ αἶβο ἼΠ) ἱπβίεδά οἵ τιν οὗ 
ΟἈ., δυὶ τῦγην πῦρ, (δλδὲ ἴῃ Βοῖ} ΚΕ. ἀπὰ (Ά. [88 4]} (μεβὲ νευδβ ἰῃ 116 
βίης. ὙῊΪΐβ ργο Δ ὈΪΥ νγὰ8 ἴῃς οτίρί 8] δῃὰ ἴπε σπδηρε ἴο ἴῃς ρἰυγαὶ 885 
Βεδεη πηβᾶξ ΟΥ̓ ΠΟΡΥἱβίβ ἴο δπιρμαβῖϑα ἴῃ ὑσγεβεῆςς οὐ [εποβῃδρῃδῖ.--- 
Ὁ52 ὉΓ)"}} 1 Κ. ἸΡῸπ 2 πινῦνΓ)ν.---δ. ἽΝ] ἴογ υϑεὲ 88 οοπὶ. ο΄. 
ΒΏΒ. “δκ 8 ἃ (β).---16. 9] ἔεπι. ἴο ἄστες τι κυ. ϑότὴς Μ58. ἢδνε 
Ὁπῦ, αατεείης πῖι8 Ὀνπθν.--1ἴς. »60] τ Κ. 2415 γὺ ψ Ἐς ΚΙ. (ΒΗ. ποι 
58ΟΤ.) δάορι3.---18. 155] (ὦ μβα5 Οὐχ οὕτως, 15 μ᾽, ὈΟΙ Βεῖα δπὰ τ Κ. 
21," δἀορίεἀ Ὀγ ΤΆ., Καυ., Βη., ΚΙ. ἴῃ 580ΟΤ., Κορε. ὙΤὍβε ἔογοε νουϊὰ 
Ῥε, ΜΥ ρεγβοῃδὶ ὑἷδ8 ἷβ ῃοῖ, 85 γοὺῦ σβδγρε, ἀείεστηϊηΐηρ ΤΥ ποσὰ οοπ- 
ςετπίης γοῦ, Ὀαϊ γουγ ἀονγη8]} ἰ5 {πε ρύυγροϑε οὗ Ὑδαννε.---ρὸν 11 Κὶ. 55. 
--οὐσῦ Μ2.] λοϑέ οἵ πεαυεη, ἐ.6., [με ογχϑη θεὰ Ῥοαν οἵ δηρεὶβ οἵ αἰνὶπε 
Ῥεΐῃρβ τ βοτὰ Ὑδμνγ ἢ δϑϑοοίδίἊβ, ο΄. Ν᾿ . οὐ Ῥ8. 1035 1483 15. 245 

Ῥη. 8:9 7058. 5141..-]κΌ ΡῈ ΟΝ ὃν ὈΥΊΟΡ] τ Κ.--ἸὐΚΌΨΌΥ Ὁ Ὁ)Ὸ τὺ ἼῸΡ. 
--19. ὑμκοσν 90] ναπιίηρ ἰη τ Κ. 2259.--- Ὁ Ν1] νδητίης ἴῃ ὥλδ δπὰ τ Κ. 
δηὰ ἴο δὲ 5ίτυςκ ουἱ; ἃ οἰεᾶγ αἰτοσταρὮΥ ἔτοπι [ο]ονΐης Ἰοκ. Αἱ ἴῃς 

εμὰ οὗ ἰδ νεῖβε Ὅν μδ8 πε δάάϊιίοη καὶ εἶτεν οὕτως Οὐ δυνήσει, α]50 ἴῃ 
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τ Ἐ. νἱΐὰ δαάϊιίοη καὶ εἶπεν Ἔν σοί.---ἴ129, 122] τ Κ. 193. "52.--20. 
ΤΥ] οὐ τί. νὴ ἱπάδβηϊίε ἴοτος οὔ. 2." δηὰ Οεβ. ὃ 1:δόφ. 5ϊῖ. 

(58ΟΤ'.) τεδὰβ Ἰοφη (ς΄. 10. 15 5.) ἀπὰ τεραγὰβ ΠΥ ἃ5 ἃ 5 υβε τα ομαγΥ 
Εἶοϑβ. ὙῊΐβ ἰ5 ἑἱδνουγεὰ ὃγ Ῥδυὶ Ηδυρί, ννῆο 5805 ΓΥᾺ 15 “ ξεγίδ ΠΥ ποῖ 
{πε ορίνη οὕ ῥγοῤήδου ᾽" (υ. 5.). Ὑδα βιἰσοηρεβί ἀγριυπιεηὶ ἰῃ ἔδνουγ οὗ 
τιὴῖς νίονν 18 τῆς ἔδοὶ {8δὶ ΠΥ, 8. ἔδπι. πουῃ, ἰ5 ἤθγε οοηβίγιιθα ἃ5 πιᾶ5ς., 

Ῥυϊ 18 υϑὲ ἴῃ ν. 33 5θθῖὴ8 ἔδία] ἴο (ῃ6 ἱπουρῃῖ οὗ δῃ οτὶ χἶπαὶ] Ἰ9Φ.---21. 

τῊ0] τ Κ. 2253 π1Ί..---22. Αἰΐατ 032 τεϑδὰ Ὁ3 δέϊεγ ὥλι, Ὁ, Ἡ, δυὰ τ Κ. 
2133.---28, ὙΥΥ] παηϊίηρ ἴῃ τ Κ. 225, γαῖ ὈγοῦδΪΥ ἴο Ὀε τεδὰ ἴμθγα 
(ΕἸ!ο., Καπιρ., Βη., ΚΙ., Βυγ.) βίποβ πὶ Ν 15 πδνεγ δα οἵ ἃ νετὈ.---Ἴ"Ν} 

δ (ΚΙ. 8Η.).--26. γΡ]1 Κ. 225 5.---ὉΝ] ὧβ ἔμηρ, ὥλ, Σεμμηρ, 

αἰϑο ὦ οὗ : Κα. ([ῃε Σ φοτηεβ ἔτοτῃ ργεοεάϊηρ προς), θῆρα ἴῃ ἢδπὶδ 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ νγᾶβ8 "Ὅν Τρρπδν ((7. τ ΟἩ. οἷΣ 24: 76. 2ο!, δὲ αἰ. (Βυτ.)).---26. 

ὉΠΊΟΜῚ] ὥβ, τ Κ. 225] 55.--Ἴτῦῦ ὈΝῸΥ γπὶ ὉΠ5] ἐχϑιρ]ε8. οἵ ἀρροβἰἴοῃ 
Ὅτ. ΤΗ. ὃ τ8ρ (1), (65. ὃ 1316.--2}Ὁ] τ Κ΄ ᾿Ν2.--ῶτ' Ὀ55... ΨῸ9] 
Ὁ. 5. ὉΔΝῸΡ υϑοὰ νετγ 5εϊάοπι, [ἢ ἐνεσγ, οὗ 15γ8εὶ] (νυ. Βιχγ.). 

28-34. ΤΙΣ ἀεἔεαϊ οὗ Π6 411168.---29. ΑΠΔΌ ἀἰϊπρυϊδοά Ηΐπιβο ἢ 
ῬΓΟΡΔΡΟΪΥ ἴο ἐβοᾶρε ἃ σθηίσαὶ δίίδοϊς σας ἢ 85 85 τηδάθ οἡ 76 μοβμα- 

Ρμαΐ, δῃμὰ αἰ5ϑο ρεσθδρβ ἔσγοπι ἴῃ βιρεγϑι ἰουβ ποίϊοη (μᾶὲὶ ὉῪ 
ομδηρίηρ Ὠἰ5 ἰάθη ἢς σου] ἰπ Βοπηθ ὑνᾶὺ Ἔβοᾶρε (ἢς ον]] [ογείοϊά 

ΌΥ Μίςεἴ4}.---3Ξ1. Απά «οδιοσμαῤ)αὶ ογίεά οἱ] ῬτοΡΔΡΙΥ ἴο μιῖ5 
τηθῃ, Ρυΐ {π6 ὉὨτοπίο!εσ υπάεγϑβίοοα ἰΐ ἃ5 ἃ ργᾶγεσ δηὰ δα άδά [ῃς 

τεπηδίηάοθσ οἵ ἴῃ6 νεῦβα, Ὡῖοἢ ἄοαϑ μοὶ ἄρρβᾶγ ἱπ τ Κ. 22.--3Ξ4. 
ΑΒΔΡ᾽5 Βγβὶ ἱῦρυϊβε νβεη ψουπάδα 566 ΠῚ5 ἴοὸ ἢᾶνε Ὀδθη ἰο ἰθᾶνα 

1ῃς Ὀδίε]ε (ν. 55), θὰϊ θη ἢς ποίεά {Π6 βατοθη 655 οἵ {πε βρῃϊ μα 
μιά ΠἰπΊ56}} ργορρεά ὕρ ἴῃ 5 σμαγίοι δηά Κερί ἢ15 ρδος δραϊηϑί (6 
ΘΠθγ. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ἃ 5ρ|επα]α (6ϑΕἰ ΠΊΟΩΥ ἴο ᾿ΐ5 Ῥργόννεβϑδθ, βυθ ἢ ἃ5 Οὔ 6 

4150 ἰβ ρίνεη ἰῃ ἴῃε σοτημηδηα οὗ {πε Κίῃρ οὗ ϑγτία ἰο βρῇῃϊ οπὶν να 
Ὠΐτα (ν. 3). ὙΠ6 ΟὨγοπίοεγ ομαἱί5 ἴμ6 ἀεἰ4}}5 ρίνεῃ ἴῃ τ Κ. 22:59 
οὗ ΑΠδΡ᾽ 8 ἀδαίἢ δῃά Ὀυτγίδὶ, θεοδυβε {πθν νου] ἤᾶνα Ὀδθη ἱγτοὶθ- 

νδηΐ ἰῃ ῖ5 πγγαίϊνε. 

29. ΚΊΣΥ ΦΡΠΓΣ] ΕἰΠΘΓ δῃ ἜχδιΏρὶα οὗ ἰηξ. 405. υββὰ ἔοσ [ἴῃς ςοβογία- 
εἶνε ἰπ ἐχοίϊϊοα βρθεςὰ (68. ὃ σι30ά, ογ ἴο ΡῈ οσμδηχεά δἴϊεγ γγβαβ. ὙΠῸ 

ξογπιοσ ἰβ δ ονεὰ Ὀγ Βυτ., Βη., εἰ αἱ., θυϊ τε)εςίεά Ὀγ 5ι., ὅν. ἴῃ. 5807. 

οὔτ Κ', πο ρῖνεβ ἴῃς Ἰαίίεγ τεδάϊης αἕίεγ ὦ, (δ, 5, κἸ2Νὺ φθππνι, ρσα- 

ἐεττεὰ Ὁγ Κι. ΒΗ... Ὀυϊ (248 οἱ (ἢ. μὰ5 κατακάλυψόν με.--Ἴ"}2} ὦ "Ἐν 

ἀρβατεὶ.----) 2} ἀΌουϊ (Πἰγίγ Μ55., ὦ, ἘἩ, τ Κ.. 2239 5.---80. Αἴεῦ Ὁ πϑκχ 
Κ. 225: μὰ8 ὈΣΦῚ Ὀνφῦφ.---ῦΥ ἢ ΓΝ] ταδα αἴτεον ὦ, τ Κ. γπινγ-τουωσ, 1505] 
1 Κ. πἰδουϊ ἃτί.---81. γ0Ν] τ Κ. 2232 - ἼΝ.--Ἴ20}} τ Κ. γον, ὙΠῸ 

ἴοστηεσ ἴο 6 ῥτγεΐειτοὰ (ΚΙο.,θ ΚΙ., Βυγ., δἰ αἱ.----ὉὉ. .. ΠΥ} τνδπιης 
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ἱπ τ Κ.-ὃη0}»} ὦ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ρτοΌΔΟΙΪΥ τεδαΐηρ Ὁνον. ΑἹ ἰ5 ἴδγ 
ΙΏΟΓΕ Ἔχργαβϑῖνα.- 88, Ἰ0Γ"] ἐρ ἐσ ἐπίετε οἵ κἶσ ἐμμοοδΉοΥ, ἐ.6.. νηϊΒουϊ 

συ} οτγ ἀεβηϊίε ἱπίεπιίοη ἱπ νίενν οὗ ἴῃς τεβυ]ῖ, “δ 8 νϑπίυγε,᾽" ο΄. 2 5. 
χ511,--] ΠἼΦ 02}. ὈΣΡΩῪΜ 1.2] δείπυεενς “1:6 ἰαςϑείς απὰ {6 ὑγεασίρῥίαίε. 
Ρ3 ἴῃ [δε 85. 15. 417 7. Τα ρίυγαὶ οὗ [818 ννογὰ πιθδηΐηρ εἰξαυέηρ, Ἴοΐν- 
ἐπᾷ ἰβ ταοϑί ἀρρτγοργίδίε ἔογ ἐὴη:6 ἐα85εἰ5 σοῃϑίβιϊηρ οὗ )οἰπίεα ρῥίδςαϑ.--- 
25.0] τ Κ. 2258 235. ]} τ Κ. ὈΝ ΠῚ, τ ΠῸ5] ὦ ποπθοη, ργοῦδ- 
ΕΪγ (δε ἴγὰς τεδάϊηρ.---84. ὈΝΦΟ Ἴ"1] τ Κ. 2255 Ἴ" ).--- Ὁ ΡῸ] Ὀείίεν 
Ἡορῆ. δἔϊογ τ Κ.- -Φοφη.... Ὑ] τ Κα. 2Ψ82 γον, 4{ὲ “16 ἐένιθ οΥΓ ἐπα 
ξοΐηρ ἀσιυη οΓ 1:6 δώπ 15 ἀτανπὶ ἴτοπι ᾿ Κα. 2285. 

ΧΙΧΣ. 1-8. Ἰοδοθδαρδαῖ γοργονοᾶ ἔοσ μἰβ δ] πος τὶ ἢ Απδῦ 
ὌΥ ἴδε ῥγορμοὶ 768ι1.---Αα βεοιίομ οἰθαυὶγ ἔσομαι [Π6 ΟὨχοηίοϊεγ. 
Τῆε Ν. Κίηρσαοπι ἴῃ {πε πήηὰ οἵ [ῃ6 (τοηίοϊοῦ ννᾶ5 επίγεϊὶυ ἀροβίδίε 

ἔτοπι Ὑαῆν ἢ, ἀπά ἤσπος ἴπ6 ϑϑοοίδίίοη οἱ 7εμοβμαρμαὶ ἢ 

ΑΒΔΌ τνᾶ5 σοιῃρί εἰ εν βἰπῆυ] δηὰ ἡνοσγίῃυ οἵ τερυκε.---ἰ. 10 ῥθας6} 

ψ [ἢ Ροββίθ]6 δ] υβίοη ἰο ἐπε ννοσάβ οἱ Μ|ίςδίδῃ, 18"5.---ἃ, σόλε {16 
505 οἵ ΗΠΠαπαπὴ]. (Οὐ. τ Κ. τό! ἀπά, οἡ Ηδηδηὶ, 2 (ἢ. τό}. ὙΠῸ 

ΟἸὨΒσοῃίοιθσ σοῃϑβίβίεηεγ ἱπίσοάυςεβ ἤθγα [εππ, βίπος Ηδηδηΐ ἢΐ5 
[Αἰ ΒΕΓ ἀρΡΡΘΑΓΒ ἰῃ {Π6 τείρτι οἵ Αβὰ {πε δίῃεσ οἵ επόβμαρμαῖ; Ραϊ 

1815 ἀοεβ μοὶ Ἔχϑοῖγ ἄστεα ψῇ τ Κὶ. τό!, ψμεγα “ 7εῆὰ βοὴ οἱ Ηδ- 
ΠδΔηΪ ᾿ΔΡΡΘδΓΒ ργορμεβγίηρ δρδίηβί Βδδ5ἢ8, 50Π)8Ὲ [Οσίυ γϑᾶγβ δα  Ὲῦ 
ἴδδη {μὲ ἀεδίῃ οἵ ΑἢδΌ.---Τὴε 5667]. ΤὨΪ5 ἴαυτὴ Τ,ΔΥ͂ ΔΡΡΙΥ εἰπεῖ 

ἰο Ηαπαρμὲ (45 ἀϑϑιυπγεὰ ἴῃ μοίε οἡ 167) ογ ἴο 7εδυ (Κε., Οε., Καα., 

ΚΙ. Κορι.).--- Τα! μαὶφ Υ αμιυεῖ}]. ΜΝ ΒεΙΠεσ 55. οἵ Ρ]. (υ. 1.), ἴῃς 

τεΐεγεηςς 5 οἰεαυὶν ἴο ΑμὰΡ. ΤῊΪ5 Ὠ βίου ον 15 ἃ ἰοΐα] πλϊβοοη- 

ςερίίοῃ οὗ ΑΒαΡ, ννῆο νγᾶϑ ἃ σενεσεσ οὗ Ὑδῆνθῃ, 85 15 βθδὴ σου ἢ15 

βυητηοηΐηρ ἴΠ6 Ρσορείβ οἱ Ἅδην ἢ (185) δηὰ ἰῃ [Π6 Πδηη65 οἵ ἢΪ5 
οὨ]άγθεη ΑἸΒΑ] ἢ, Αμαζίαῃ, ἀπὰ 7εμογαπι, ἡ ἰοῃ 411 ἀγὲ σοτὰ- 

Ῥουῃάβ οὗ Ὑδηνεῃ.--- γα }}} βϑρόκεὴ ψἱἢ τεΐίεγεηοα ἴο ἴῃς ἰῃ- 
ναϑίοῃ οὗ ἴῃς Μοδθίίεβ δπὰ μὲ Αμηπιοηϊίεβ, ο. 20 (Βε., Καε., Ζοε., 

ΒΔ.).--ϑ. Οοοά ἐπέηᾳ5]. ΟΓ. τ25.--- ΤῊΣ Αςμονοί "] ἃ ἰευλπῖπα 

Ρ]. οσουστίης ὑνίςς εἰϑενθοσε (7. 317 ῥσοῦ. ἃ ἰεχί. εστοσ, 2 (Ἡ. 

43" 7), εαυίϊναϊεη! ἴο ΑΙ «πεγίρε (ο΄. τ4' 155). Εογ (815 δοὶ οὗ ρίεῖν 
ὈΥ 7Ἐμοβῃαρμαΐῖ, ζ΄. 175.---αἀπὰ μαςὶ 5εἰ {ι΄ }) μεαγὶ ἰο δεεξ σοά]. ΟἹ. 
179 . 

2. Ὑ»Ὁ] ο΄. Οε5. ὃ ττ48.--  Ὁ}] ὦ [85 58. ἴῃ δρτεοηεηῖ πὴ »θοῦ, 
Ῥυΐϊ [πε ἰαιῖεγ πᾶν θὲ υβεα ςοἸ]εςἔνεϊγ, ο΄, Ῥ5. ο- 117 ὦ. 16) χΟ3 15, 114 7.-- 
257] Βηϊίε νετρ οοπιϊπυΐηρ ἰπξ, οδίτ., 668. ὃ 1147.--3. 52] οἵ. 1. 
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4-11. Τὸ δρροϊηϊπιθηΐ οὗ 714 568.--- ΤῊΪ5 Ξεοίίοη [85 ΔΙγεδυ ᾿ 
Ῥεβῃ σείεστεὰ ἰο ἴῃ σοηπθοίίοῃ ψἱὮ 17-", ν τὰ {πὸ συρρεβίίοη (μαΐ ἃ 
ἰγδαϊοη οἱ ῃἰβίοσίς να]ας πιῖρμὶ ὑπάθγιε θοῖμ. Ὑαεὶ οἡ [Π6 οἴβοσγ 

Βαῃά οπὲ Ἵδηποὶ Ἔβοᾶρε ἴῃε ἔοσος οἵ ῬΥε μα υβθη 5 νον (μδὲ (Π6 
βίοσυ οἱ 7Ἐπόβθαρμαι5 δοιἰν ᾽ν σοποογηίηρ ἴμ6 δάπικίηϊδίγαϊίοη οἵ 
᾿υβῖϊοα πᾶν θὲ ἀπε ἴο {με τηθδηΐηρ οἵ ῃἷ5 πᾶπς, “Ὑδην ἢ ἰ5 Τυάρο᾽» 

(Ργοὶ. Ῥ. το1). ὙΒῈ ΟὨΒγοηΐοϊογ δηὰ ἴμοβα οὗ ἷ5 βοβοοὶ ἔεϊξ οδ δὰ 
ὌΡοη ἴο ἰάεα]86 (ῃε Κίπρϑβ οἵ Τυάδῃ, ἀπὰ τηοβὶ μδίυγαι!ν ἰά θα] ϑθὰ 

76 Βοββδρμδὶ δἴζεσ {μ6 πηθαπίῃρ οὗ μἰ8 ἤᾶπθ. ὙΠΘΥ δβοτίροά ἴο 

δπ [Π6 ἐουπάδίίοη οὗ ἃ ϑγϑβίθεπι οἱ σουγίϑ σοστοβροπαϊηρ ροσθᾶρ5 

ἴο ἴμοϑε οἵ {πεῖν ἀὰν (γε. οὐ. οἷ!., ΚΙ. Κοηι.) ψΏδη ἴῃ 411 ῥγορα- 

- ΠΕ ἃ σεηΐταὶ βδηῃοατίπι εχί βία δἱ Το γιβα]θπὶ δηα Ἰοςαὶ ομθ5 ἴῃ 
οἴδογ οἰεβ. Ὑεἰ (πε 7υαϊοίατν ρίνεη 85 εβίδὈ]! ϑῃμθα Ὀγ 76 μοβμδ- 

Ῥμδί σογσεβροπβ νΕΓΥ οἰ βεὶυ Ἡ ἢ [πᾶ τηεπιϊοηθα πῃ Ὁΐ. τ6ι5-3 
17" 8πα τηϊρῃΐῖ 6 }} πᾶνε Ὀεεη ἀεγίνεά ἔγοπι (Πδἰ βϑουσοθ. [π Ὁϊ. 
να τεδα οὗ ᾿υάρεϑ ἐηῃ αἱ ἐν ραίος (τ6ι), ἀαηὰ ΠἰΚεννῖϑα οἱ ἃ οουτί οὗ 

δΡΡΕΔΙ αἱ {πε σεηίσγαὶ βαποίυδγυ, ἴοσ ἐγ ἐδεγε αγῖδε α ρινκαΐον ἰοο μαγά 

1ογ 4:δε ἦη Ἱμάρνιεμε . .. οι, 5}αἷ! σονιε ὠρΐο ἐμ 6 ῥτίσσίς ἐμι6 
᾿ευῆΐες απὰ μηῖο ἐ᾿6 ἡμάρε αἱ ἴῃ σεπίγαὶ βαποίυδγυ, ἱ.6., ΓἘΓ β8] 6 πὶ 
(Όι. 1γ5.).. ΑΔ] 7υΠδβαϊοϊίοη διλοηρ [6 εργαβ νν85 οὔ σῖμδ ν 

ἰηνεβίεα ἴῃ [Π6 ἔα ]Υ δηα δαπιϊηἰβίεσεὰ ὉῪ 115 Βεδὰ (πῃ. 38". 

413 οἵ. Ὧι. 211:54.). ὙΠεῆ ἰῃ τηοσα οσρδηΐϊβεα δηὰ βει θὰ 16 (815 

ἔδγαῖίν δυϊ που Ὑ ννὰ5 ΒΡ! ἐπγεπίβα δηὰ τεϑιτςιθά ὈῪ ἃ σουτί σοπι- 
Ῥοβεὰ οἵ {πε εἰ ἀεῖβ οἵ ἴπ6 νἱ]Παρα οἵ οἰϊγ (1. 19" 215 “- 4.519. 2215 4.)ν 

ὕὍπαεγ (με τλοπάγοῦγ πε Κίηρ 4150 ννᾶ5 δὴ δαἀπλ ηἸβίσαίοσ οἵ }ιβεϊσθ 
(425. 8:5 1446 1 δα ὰ Κὶ 255 “{π1ε..3.5 115, τό" 76. 22}}). Απ 
ἄΡΡΘδ] Δρραγεην ταΐσῃὶ ΡῈ ἰδ Κθὴ ἴο πὶ ἔγογῃ ἃ Ἰοῦέσ σουτί, ΟΥ 

οη6 τηΐρῃϊ γοὸ ἴο Ὠἷπι ἴῃ {πε ἢγβὶ ἰηβίδηςαε. ΤΒδ ῥγίθβίβ 4150, βίῃσα 
μον ψνεγα 1Π6 τηβαϊαίοτβ οὗ ἀἰνίπε ἰὰνν (Ὠ 1. 33" [6. 181: Ηο. 45 “), 

δηὰ {π5 οἵ ἀϊνίπε ἀδοϊϑίοηβ, γεσε δἰνγαγβ σοποογηβα βοηθσῃδὶ,. 
νι ἢ ἴῃς δαχηϊηἰϑιγαϊίοη οἱ 7υβιϊοε (ο,. ΕΧ. 219 221". δ΄ 85. 25: 

ἀδοϊδίοῃϑβ δὶ ἃ βδῃοίυδγυ οἵ ἔγοπι σοὰ ψουϊὰ Ὀὲ ἀεἰϊνεγθὰ ὈῪ ἃ 
Ῥγίαβί, οὔ. αἰϑὸ ἀδοϊβίοῃηβ οὗ Μοβεβ, Εχ. 18:61. 1..3.. Ὁ Ώεη ἴδῃ 

8 (ΕηίΓΔ] βδηοίυδγυ νγ85 βϑίδ Ὁ] }5ῃδά, [με οὨϊεῖ ῥσὶθβϑί παίυσα!γ Ὀ6- 
οδΓΩ6 ἃ ΞΌΡΓεπΊα Ἰυάρε. Απ ἰηἰεγεβίίηρ ἐεαίαγε οἵ [ῃ6 ἀεβοσ ροη 
οἵ {πε ᾿αάϊοΐαγγ, Βοΐἢ μεστὰ δπὰ ἰῃ Ὁϊ., ἰβ με τε γεπχεηΐ οἵ {Π6 Κίηρ 
ῬΕΓΒΟΠΔΙΪΥ ἱπίο ἰμῈ Ῥαςκρτουπμὰ ἰπ (Π6 εἐχεγοῖϑα οἵ (86 δυποίίοῃ 
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ῬΓΟΡΕΣΙΥ θεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς βονεγεῖσει. Ὠΐ. 5ρεᾶκβ οἵ ἐδ ἡμᾶρε διὰ 
ἴδε ΟΒτομίοεσ σῖνεϑ (ἢ15 ροβιἴοη ἰο ἐΐ6 γμίεν οἵ ἐς κομδε οὐ ὕμάαβ. 
ῬτοθΔΌΪΥ ἴδε [κίηρ ἰῃ 15τ8ε] ἀεἰεραίοα [Πς δαἀπκίηϊδίταϊίοι οἵ )υϑίϊςα, 
ΔΙ Βου ἢ 5111 με] 4 τεβροηβῖθ]ε ἔοσ ἰΐ, ἴο οἴμεβι ΤὨ5 Ρσίηοοϑ δηά 
ταθ Ῥ Γ5 οὗ ἴῃς τογὰ] ἤουϑε ἅγε ἔγεαυθη Δ] υἀεὰ ἴο 845 ἐχεσοί βίην 
ἡυαϊςοΐα] ἑυποιίοῃΒ (15. 13 3. ΜΙ. 4" 76. 21.}1- 223- ΕΖ. 455). 

4, Α5ὰ "οἰοομαῤπαι διυεῖξ ἐπ 7 εγμδαίδηι] ἔ.6., ρεττωδηοπῖγ. Ἠς 
ὯΟ ἸΟΏΖΕΙ νἱϑιϊεἀ ἴῃ οουτί οὗ ἴ[ῃς Ν. Κίησάοπι, θαΐϊ ἔογ ἃ {ἰπ|6 δἱ 
Ἰεδϑὲ οοπβηρά Εἰτηβοὶῇ ἰο (Π6 5δογθά οἱϊυ δῃά Ἴοῃοογηθαά Ὠἰπηϑοὶ 
στ ἴῃς 5δογοὰ Ὀυβίη688 οἵ }υβις6.--)Ἴὐ "ὦ ἠδ τυϑρη ο αραΐμ)]. ΤΣ 
δγβί της δά θεὰ ἰῃ ἴδε (Ὠἰτὰ γεᾶτ οἵ 5 τεῖζιι, ἤθη 1ΠῸ σουηγηἶ5- 
βίἍμοῖβ οἵ με ἰδ σγεγε βϑεηΐ ουἱ (17"-"). γοῦν Βεογεμεδα] ἴῃ 6 
ϑου ΒΕΓ ᾿ἰπιϊτ οὗ μ15 Κίηράοταῃ (ο΄. τα (Ἡ. 215) 2ο “δι6 μὴ] σομενν οὗ 
Ἐρβγαΐηε] ἴῃε ποσίμοση ᾿ἰπγϊξ οἵ μἷ5 Κίῃσάοιι, δοαυϊτοά ὈΥ σομαμεϑί 
(ψ. 1τη3).--Ααπά ὑγομρλὶ ἱπόηι δαοῖξ τπίο Υ αὐιυε}. ῬοΒβιΙν δὴ 
ΔΡΟΒίδϑυΥ ἔσοπι Ὑ διε 15 ἰπουρϊ οὗ ἱπ ςοπηεοίίοι ψ ἢ (με 4]}ΠἸΔ πος 

ΜΙ ποσίβοσῃ [5γϑεὶ (ς. 18); γεῖ ἃ 5: 1118. ΔΙ νΠΥ 15 ἀϑου οα 90 ἴο 
Αβὰ (155-.).-Ὄ-ὃ. 45ὰ μὲ 5Ξεἰ Ἵμάᾶρες, εἰς.1. Ρ'. 5.--6. ον γε Ἵμᾶρε 
ποί [07 ν»ιαη δμὲ 7ογ Υαΐιυεἢ}. Το ᾿υάρεβ ψεγὲ τεργεβεηίδίίϊνεβ οὗ 
Ὑδαν ἢ (ο΄. ἘΣ. τ8:51. 21. Ὡῖ. 15).--ἴ. Ταλε Βεεά απὰ αοἰ] ἱ.., 
ἴδκε μβϑά ἰο δεῖ ἴῃ ρίοιιβ ᾶνγε οἵ Ὑδῆνε.--- ον ἐἤεγε ἐδ πὸ ἐμέν 
εὐἱῶι Υαλισεῖ, ομν Οοἀ ογ γεϑῥεοὶ 97 ῥεγϑδοης οὐ ἰακίηρ οἵ α ὑγὶδε]. 
ΤῊϊ5 ἰηβἰβίδηος ἴμδὲ ἴῃς ἰυάρε 5βου]ά θὲ ἰῃ ἴεϑεὲ ραγίςυατβ {κὸ 
υῃΐο Ὑδαν ἢ ἰ8 οσὮγ οἱ ποίίςε. ΟἹ. [με ἀεβοσρίίοα οὗ Ὑδνε ἢ 
85 Ἰυάφψε, ΟἩ. 185 Ὁ. το" 1..--8. Α ὔΕΐσμοῦ σουτγί 15 Ἔβί δ 5 δἱ 
7εγυβαίεπι ντἢ 7υγ5ἀ]ς οι ἰπ Βοῖὰ τγεϊ σίου ἀπά οἰν}] οα565 (υ. 5.). 
ΤὨδ ἴοστηδσ δὲ Ἴεχρσγεββθὰ ὑπάογ ἐδ ἡμάηιοης οὗ {3:6 Υ αἰιυεῖν ἀπά 
[86 Ἰαἴίαγ ὑπάον οογγουεγοίεδ. ὕὉπάογ ἴῃς ἄγβί ἐχργεββίοῃ δ]5ὸ ἴῃ6 
ΟἈτοπίοϊεσ πῆδᾶὺ μᾶνα τηδᾶπί ἴῃ ο56 οαϑ65 ἴο "6 ἀεοίἀεἀ δοοοτάϊῃν ἴο 
τὰς Ῥεηίδίδυς ἢ, ψῈΙΟΒ Ὠς Ὀε]ενθα δἰγεδαγ (με το μαννα θθε τυτὶΐ- 
ἴεῃ, δῃἃ υπάεγ (μς βεοομά, οᾶ565 γεχυίγίηρ δι ἰγαϊίου βαρὶν. ΤΙΣ 

, Ἰαϊίογ ταῖς πψνο]] [411 το [Ὡς στα οὗ 6 μεαάς οἵ ἐἦιε ζαίμενς μοιιδες οὔ 
1ς:γαεῖ, ἐ.6., ἴᾺ6 ἸΔΥ ταθιηθεῖβ οὗ ἴμ6 οουτί. Οἱ 75γαεὶ τεργεβεητης 

ἴδε 5. Κίηγάοπι, (ἡ. 129.--- πὰ 70γ ἐμὲ σον γουεγοίος οἵ {16 ἱπμπαδἠαμς 
οἵ .εγμδαϊφη:}}. Ὑμαθε σομγουεγοίθς τὲ ποῖ ἴο ΡῈ ςοῃβίἀεσεα γὸ- 
βαϊοιοα ἰο ἔδοβα οὗ [86 ἱπμδο  Δηῖ5 οἵ Τεγυβαίεη, γεῖ {ΠΕΥ̓ ῥγεϑοηιεὰ 
τπεῖγ οδυ8ε58 αἶγες ἴο [85 Βίρμες οουτί.---10, ΤΕ οᾶ9ε5 ψ δὶς ἢ 
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ταῖϊσῃϊ σοπλα ἔσοσῃ οἵμοσ ρἴδοαϑ Ὀείοσγε ἴῃς οουγί ᾶγεὲ ον βοιμθνδὲ 
ΔΝ ΚΝ ΑΓΪγ εηυτηεσγδίεα .-- Βείυεεη δοοά απά δοοα] 1.6., ν Ὠεῖ μεσ ἃ 

ταδῃ τηϊσῃϊ ὈῈ συν οὗ πηυγάθυ οὐ ΟΠΪΥ οὗ πιδηϑίδυρῃίεν (σ΄. Εχ. 

21"3:-..).-- οίιυεόη ἰατυ απὰ εογηνιαπάηιοη:, δίαίίος απὰ μά ρηι }5] 

1.6.) ὉΠάΟΓ νηδι ἰανν5 ο8565 Βῃουὰ Ὀὲ Ἰυάσοά, σονετίπρ (5 4150 4}} 
πυεϑίίοῃϑβ οἵ ἴδε ἱπίεγργεϊδίίοῃ οὗ {ῃ6 1ανν.---11. Ανπιατίαϊ ἐμὲ οἰὴς 

}γίε5:]. Ανιαγίαϊι ἰ5 τχλδεῃ ἰοηδά ἰῃ σα (Ἐ. 55 (6".) ἃ5 ἴμε (πἰγὰ οὨϊεῖ 

Ῥγίεϑί δἰϊεγ [ῃ6 Βγϑί ἴῃ ἴῃς ΤΕΙΏΡΙΕ (566 σοττεοίεα ἰεχῖ), μεπος Β6 
νου] σοπιε ἰῃ ΔΡΡτγοργίίεϊν ἰῃ {Π6 σεΐρτι οἵ ΓποβῃαρΒδί.---15 αἱ 

φιαίίεγς οὗ Υαληυε}ι] 1.6., ἴῃ. 81} χε! ἰσίουβ οὐ δος] βϑἰαϑίϊοαὶ ταδίϊοτβ, οὕ. 
ν. ".---Ζεδαάία! 46 5οη οὔ 15 βηιαεὶ] οἰ μεγινῖίϑα ἀηκποντι. [ἢ 17" 
ἃ 1,ενὶϊα δἀπλοηρ ἴΠ6 ΠΟΙ ΠῚ 55 ΠΟΥ ἴο (680 ἢ ἴῃς ἰανὺν μᾶ5 [ῃ6 βϑῖὴβ 

ᾶπηε.-- 1} γον οὗ 16 μομδε οὔ 7μά4α}}}ἢ. ὙΤῊΣ ΟΒγοηίο]ογ {πη Κ5 

οὗ {πε οἷά {π|δ4] ογραηϊβαίίοη τ 115 Βεδά ἀρατὶ ἔσο (ἢ Κίησς 
Ῥείη ῥγεϑβεγνεα.-- -ἱ]ὴ ἐμ κἰπρ᾽ς πιά ογ5} 1.6., εἰν] οα5685 σοπηίηνς 
ὑπάκγ ἴῃς Κιηρ᾽5 7υτϑαϊοτίοη; [Π6 σομίτονεγβίεβ οὗ ν. ". 

δ. ὌΨΙ Ὁ] γον ευενγ οὐ, ζ΄. τ ΟΒ. ό: (.. 124).--- 6. ῬΟΦῸ “52 Ὁ9Ό})]. 
(ὦ τεϑὰ "31 ἴον "22; Ἡ εἰ φμοάοιρησμο ἡμαϊσαυεν ἐς, ἐπ νος γεἀμνηδαδέ!. 
Ος. επποηἀθαὰ “2 Ἵ2 ἰο "22 ““ δηὰ ἰΐ 5ῃ8}} ὈῈ ψἱἢ γου δοοοταϊΐπρ ἴο (σουτ) 
ἡυάᾳπιεηι.᾽" Βείΐζεγ ΒρρΙγ Ὑδαν ἢ 85 βυδ᾽εςὶ (Κε., εἰ αἰ.).--Ἰ. ΚΦῸΤ) 

ζ΄. Ὁ")0 μῶν ἴῃ Ὁι. το"Ἱ.---8. ὈῦΦΥ.ν 59]. ὙΠεϑε μονὴν ἀρροίηϊοα ᾿υάρεα 
οοὐἱὰ ποί Ρὲ ἀεβογίβεα 88 “τεϊυγηΐηρ ᾿ ἴο 7εγυβ8]επὶ, πεῆςς ΚἰπηςΒὶ, 

Βε., Καο., εἰ αἱ. τεΐεττεα τῇς νψογάβ ἴο ἴπε βἰδίεπιθηΐ ἰῇ ν. " ὉΣ2 ΜΥ; Ὀυΐ 

1μ δὴ (ἢ 15 βίαι επιεηὶ βῃου]ὰ ῥργεςεάς ν. 3 δηὰ {μὲ ρ]. πιυβὲ ΡῈ ἐχρ]αἰποὰ 
οἢ (ἢς τϑῖμογ ἀου δι] ἀβϑυτηρίίοη [δὲ } ἐποββαρμδί δηὰ ἢΪ5 γεϊϊπιθ οοη- 
βι ταῖς (ἢ 5υδ]εςῖ, ΔΙ Βουσἢ [με 54. 15 υβϑὰ ἴῃ ν... Βείίεν ἔοϊϊον ὦ, Ἡ, 
δπὰ τεδὰ "Ὁ", δηὰ Ὀεΐοσε ἱΐ ΣΝ απὸ 7ον πε οογγουεγοίες οἵ ἐδι6 ἱπιμαδῖ- 

ἰαγιῖς Ὁ «]εγδαίενι, Ξο Καὰ., Βη., ΚΙ.---10. 250 3] οαϑηες ῥεπάξης, ς΄. 
665. ὃ τ434. ὦ, Ἐ, οπιῖξ γ.--τῦ. .. 21 ο΄. ὅπ. χ4.-- ὈΠΆΠΙΓ] ρετμδρ5 
8ῃ Ατϑῃι. ἰἸοδη-νογὰ; στρ ϑί ἴῃ ἘΖ. ἀπά Ες., δᾶπἃ οὨ]Ὺ Βογα ἴῃ ΓΒ. 

ΧΧ. 1-30. Το νἱοίοσυ ονὸσ πὸ Μοδθίίθβ δπά ἴδε Ατα- 
ΤΟΙ [68.---Α τε] σίου ἴα]6 οὗ στεαὶ πχᾶσνεὶ. ὙῊδ ΟὨΪΥ ἰβίογυ δ ο}κ 
οἵ 1ηἰ5 βίοσυ ργοθδθὶγ ἰβ ἴδε ἕαοι ἐμαὶ 76 μοβμαρμαὶ, δϑθοοίαϊθά τ ἢ 

7εμογαπι, ννᾶ5 εηφαρεὰ ἰῃ ἃ ςαπηραῖρτι ἀρδίηβί [Π6 Μοδθὶῖϊεβ. ΤῊΪ5 
ςατηραίρτι ἰ5 ἀθβου θεὰ ἴῃ ομα ἯΑΥ ἰῃ 2 Κ. 3.3, ψΠεγα ἰἰ ἰ5 ει ε]- 
᾿Ιἰβῃεά σῖτα νοπάεγβ ἴο {Π6 ρ]οτγιβοδίίοη οἵ Ἐ]Ι5μα {πὸ ῥσγορμεῖ οἵ 

δοσίβογῃ [5γ86]; μογὲ [Π6 σδιηρδῖρση ὙΥΒΟΙΪΥ ἰγαηϑίοιτηβα 15 ἀδϑοσι θεά 

ἴῃ Δῃοίμου γᾶν, δηὰ 8}] βε ]δηςε ἰο Ὠἰβίοσίς] στρα} γ ἰ5 ἰοβῖ; ΟὨΪΥ͂ 



ΧΧ. 1-80.] ΤΕΒΟΘΗΑΡΗΑΤ᾽Θ ΝΙΟΤΟΕΥ 4ος 

ἴα Μοαδῶος τεταδίῃ ἃ5 ἴπ6 βηϑιηΐεβ οἵ [5γαε]. [6πόοβμδρδδί 5 ὯῸ 

ἸοΊΚΟΓ δϑϑοοίαιθα σἱτ }επογᾶπι, ΠΟσ γαῖ ἰβ Β6 με αἰϊδοκίηρ ῥδσίυ, 

Ῥαΐ ἰ5 βυβετίηρ ἱπναβίοῃ ἰῃ ἢΐ5 ον ἰαπὰ; ἢΐ5 ΔΥΓΠῚΥ 4150 ἀοθβϑ ῃοΐ 
Ἐρδῖ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ῥγᾶγβ (νν. 6.5). Ἑαϊγίηρ, Ῥγάγεῖβ δηἀ ῥσγορῃείϊς 
δτηοη οη5 (νν. "5: ..5.), δῃηά ἃ βία! νοπάεσ ἴτοση Ὑδην ἢ 

(νυν. 33.5.), ψ ΕΙοἢ δἱ [μ6 βϑᾶπηθ {{π|6ὲ ϑεσνεβδ ἴο ϑῆονν {Π6 ἱπῃρογίδῃηςς 

οὗ [86 ψοΥΒΕΡ οἱ Ὑδνεῃ (Πγουρῇ {πὰ 1,ονὶϊε5. ἢ βεγνίοεβ οὗ 
ΒΟ, 816 (ἢ6 ῥχίποῖραὶ ξεαίυγεβ οὗ (Πε παιτγαῖϊνε. Τῇε ἰμἤυεηοα 
οὗ 1ῃε Ργορμείϊς ἰ4]6 οὗ 2 Κ. πᾶν ὈῈ βεεὴ ἴῃ {πε [δαΐυγε οἵ [16 

561{-ἀεϑίσυοιΊοἢ οὗ ἐποιηΐθβ ΠΟ ἀρρεᾶγθ ἴῃ Ὀοΐὰ (ο΄. 2 Κα. 35 
ψΪ ν. 5). 

Αἢ δἰϊεπιρὶ ἴο ἀεξεπα [δε ὨἰΞϑιογὶο ἐν οὗ (8 παγτγαιῖνε ῃ858 Ὀδεη τηδάς ὈΥ͂ 

δββυσηΐηρ δη ἱπνδϑβίοη οἵ ἴμσγες κί πάγεα {τἰρε5 ἴο βεῖ{1|6 ἴῃ νγεβίεπη Ῥα]θϑίίης, 
οοπιΐης ὈΥ ΜΑΥ οὗ [Βς βουΐπετη εηὰ οὐ (με Πγεδα 568, μβαγαβββὰ Ὀγ [με ρορυ- Ὁ 

Ἰαϊίοη οἔ {παι ἀϊϑίγὶςϊ δηὰ τυριυγεά (δὲς ἀεβίγογεα) ΌῪ ἱπίθγιβὶ ἀἰββεηβίοῃϑβ, 
δηὰ Ἰεανίπρ ἃ νεῦγ στεδὶ 5ροῖ!, θεσοδυβε, οουηΐηρ ἴο 5εῖεἰς, [μοῪ Ὀσου δῖ δ}. 
1πεῖὶγ Ῥγορεγ ἢ Ἰπεπὶ (Βα. Οοηε. Ὁ. χχχὶ.). Βιυῖ ἴῃ νἱενν οὗ [δε 
τπογουρῦὶν Μίιάγαβῃηϊς σμαγαςίεσ οὗ ἴῃ παιταῖϊνε ϑύοῃ οοη͵δθοίυγεβ ἃγα 

ἰάϊ]6. 

1-4. Το ἰῃηνδβίου.---1. ΑΠν ἰῤι͵5] 1.6., αἴἴϊεγ [μ6 Ἔνεηῖβ ἀδ- 
βοσ δε ἴῃ {πὸ ργενίουβ σμαρίεγ, νθσε }επόβῃδρῇδί '5 τεργεβεηϊθά 
εηρᾶρεά ἴῃ ψογκβ οἵ ρίεϊγ δηά ρεᾶςε.-- -ΤῊὴδ δοης οἵ Μοαῦ απά {πε 

δοης οἵ Ανεριον απά ἐμ ΜεμηπέρνἘ] (υ. 4.). ὙὨς ἰαϑὲ ρξορῖε, 50 
πᾶπιεά ἔσομαι Μδ8 δη, ἃ οἰἱγ βου οὗ με ᾿)εδὰ δεᾶ, ογ τεργεϑεπίίηρ δῇ 
Αγσδρίδῃ ρεορὶβ (ς΄. ᾿ (ἢ. 44), ἀρ ρεᾶγ 8ἃ5 ᾿ς οἰ] άγοη οὐ ἱππμαδήαπις 
οἵ Μομηξ δεῖν ἴῃ νν. "9. 5... -. ΤῊ 5εα] ἡ.6., (με ΤΠϑεδα 568.---Εγοηε 
Εάἄο»ι Ἐ] (υ. 1.). ὙΠΐβ τεδάϊης Ἑάοηι ἰπβίεδα οὗ δυγγία (, ἘΝ.) 
Τεαυΐγεβ ΟΠΪΥ ἴμῈ ομδηρα οὗ 8 βἰῃρὶες σοῃβοηδηΐ (Ὁ δὲ Ὀδοομίηρ 
ὉΠἼΝ). ϑυτία 1165 ἴαγ ἴο {π6 ποῖ οἵ [με θϑεδὰ 8566, ψ ῃ 16 Ἑάοπι ᾿ἰ65 
᾿πατηθϊδίεὶν ἴο {πε βου δηὰ βουϊῃ-εαϑί οὗ [με 568.--- Παζαξοη- 
α»ια7}] (απ. 1417) οἡ [ῃ6 ᾿αϑὶβ οἵ (Π5 νεῦβα ἰάεπιιβεὰ νἱἢ 

Ἐπ-κεάὲ (77ο5. τς. τ 5. 23"» Οἱ. τ". ΕΖ. 4719 {); πιοά. 4» υἹάϊ, 

ονετ]οοκίηρ ἰῃς ννδϑίεσῃ βῆοσε οἵ (8 Πεδὰ 8.8, όδϑο [εεὶ θεῖον 

186 564-ἰδνεὶ δηὰ 612 δῦονε ἰμαὶ οἵ (με ἰδκε (ἘΒὲ. 11. ὁ]. 1293). 

ΤΒεγα ἴβ ΠπΠ|6 ἀουδὲ Βὰϊ {μαἱ 18ῖ5 ἸΙΔεπιϊβοδίίοη 15 οοστεοῖ. ὙΠῸ 
πδιὴς Παξαξοη 5θετὼβ ργεβεγνεά ἰῃ τς 7γ7αάγ Η μδαδεἶ; ποσίῃ- τνοϑῖ 

οἱ Επη-ρεαϊ. Ταριαγ, ταβδηΐης ῥαϊηι-γοα, ἰδ ὙΕΙ͂ δρρτορτίδίβ. 
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Ῥαϊπι-ῖσθοβ ἃτὲ Κηόνῃ ἰο δᾶνα βουγίϑῃθα ἴμεγε (ταεπιἰοημθὰ ὉΥ͂ 
7οβαρδι, 42: ἰχ. 1, 2, δῃὰ ΡΙίηγ, ΗΝ. Ν. τς (17))). Τὲς 5ὰρ- 

ξεβιίίοῃ οἵ με ἰἀεπεἰβοδίίοη οἱ Η αξαξοη-ἰαπια νὰ ὙΑτηᾶτ οὗ ΕΖ. 
47." ἴο 186 δουζῃ-εβὶ οἵ με Πεδὰ 5εὰ (0)8.) μὰ5 1π|6 ἴῃ 15 

ἴανουγσ. Α ρᾶ85 ἰεδβ8 ἔγοπι Ερερεάϊ ἋΡ ἱπίο [Π6 Ἀ}}]-σουηίτγ οὗ 
7Τυάδι. Ἐὸογ ἃ ἀεϑοτγίριίοη οἵ [πε τουΐα οὗ [Π15 ἱπνδάϊῃρ' ΔΥΓΠΊΥ, 566 
ΟΑ5. ΒΟΗ]Ι. Ρ. 172.--3. Αμπά ῥγοοϊαίνιοά α 7451]. ὙΠΠ5 νγᾶ5 

υϑ0.8] ἰῃ νἷενν οἱ ΔΠΥ ἱπηρεπάϊηρ “81 πηῖγ (7οη. 3" 5.) ἀπὰ ἱπνοϊνοά 
ἴῃε 5ϑθι} ]ηρσ οἵ ἴῃ6 Ρεδορὶε (1 Κ. 21"..576. 265.» 70. 2). 

1. ὈΛΌΡΠΟ]. ϑίἴπος ἐλε᾿ Ατεριομΐδος τὲ δἰγεδαν τηεπεοηδὰ ἴῃ (μι νεσβε, 
διὰ βίος ἴχγες ρτοὺρβ οἵ ρεορὶες ἃγεὲ πιεπ οηδα ἴῃ νυν. 19. 5.» τεδὰ 
ὈΡοπο σὰ ὦ Μ[ε)ιναίων, 50 Βε., Κα.ν εἰ αἷ., ς΄. 261, τ ΓΒ. 45.-- 

1Ν2}] υϑεὰ 85 ἴῃς ΕΤεηςἢ οη δπὰ (ες Οεγιιδῃ »παη, υ. Ο(5. ὃ 144}.-- 
Τ)] οἵἴπε μ85. Π)Π, βγεαὲ πμρεδεν ἃ ἰδίς ὑβασε, ζ΄. τ Οῃ. 29)5.---΄.μὉ} 

αἶϑο ἰῃ ὦ, Ὀυϊ ἱπιρτοραθὶε μετε. Ἐσδᾶ ὈἽΝῸ ὙΠ τοϑὲ οοτητηθηϊδίοιβ 
ω. 5... 5, Ἰιδοω ἴδω), βεεπηβ ἰο ἢανε γεδὰ ὈἽΝ.---8. 1). - . 109} Ἀξ 
βεἰ μὲς 7α(α, .6., ἠδ ἀείεγηιέμεα, εαυϊναϊεηϊ ἴο γ.)0 . .. Ὁ ἰῃ 2 Καὶ, 14'8. 
-4. ν035]1ο ατξ, γεφμδδί, ἃ ἰδῖς υβς οὗ ΦΡ2 ΟὨΪΥ μετα τυ Ὧο δος. οὗ 
ἴῃς (δΐηρ. 

δ-18. 7εΒοβδαρμδὶ᾽β ῥγαγοσ.--- - ΤῊΐβ ὑγάυεσ σοηίδίπϑ [Π6 [ο]- 
Ἰοννίπρ δἰεπλεηῖβ: (1) δὴ ἱπνοςδίίοη οἱ Ὑδηνθἢ 85 4]1-ρονεγα] 
(ν.5); (2) ἰδὲ Ἰαμά πον ἰῃγεαίεπθα μαὰ θδεῃ ρίνεῃ ὈΥ Ὠϊπὶ ἃ5 ἃ 

Ῥεγρείμπδὶ ροβϑεββίοη (νυ. "); (3) ἃ βαποίυδσυ 85 Ὀδεη δ] ἰῃ (δ 15 
Ἰδηἀ ἴογ Εἴτα, νυ ἔδ ἢ ἴῃ ΠΪ5 ρσεβθηςα ἴο ἀοἰῖνεσ ἴῃ Ἔνεσυ {{π|6 οὗ 

πεεὰ (νν. 5“); (4) ἴεϑεὲ Ἔπειγΐεβ ἀγὰ σεαυϊηρ εν} ἕοσ ροοά ὕροῖ 

1815 5 ἰαπά (νν. "9 ..); (5) 5γδεὶ ἰβ ροννευῖεβϑβ θεΐογε [8686 ἐπεηχίεβ 

ἃ πα οδηῃ ΟἹΪΥ ἰοοῖς απηΐο Εἴτα ἴογ περ (ν. 13). 
δ. Βέίογε ἐμιδ πισὶυ φοΉΓ7}} 1.6., ἀϊγεςιν ἴῃ ἔσομὶ οἵ ἴῃς Τεμρῖε, 

ἰονγατὰ ψὩΟἢ 1 ποβπαρμδὶ ργαγεά, οα {ΠῈ ἱπηοῦ ϑἰάς οἵ ἰῃμ6 ουΐεγ 
οουγ ΠΘγα (Π6 ρθορ ας γογα 855) ] θὰ (ο΄. 4" ΕΖ. 461..). ΤῊΪ5 

οὐΐεῦ σουτί νν85 “δ ]]οἀ πόὶῦ ποῖ Ὀεσδιιδε τεϑίογεα ογ εχίεπαάθα ὑπάθγ 
Αβ8 οὐ 7εποβθδρμδὶ (Κε., Ζοε.), βίποε ἰὰ ἀϊά ποὶ ργορεσὶν εχίϑβί δὲ 
τδαὶ ἐἶπλε (ο΄. 45), θαϊ Ρτορ  ]ν θεσᾶυβα ἤεη {πε ϑεοοη Τεπρὶα 

ψᾶ5 0} ἰἰ τγὰ5 γοσορηἰϑεά 85 πσιῦ, δη ἃ [Π5 πᾶτης οἷπηρ ἴο ἴξ ἀνεῃ 

ἀπ} (μ6 (ἰπης οἵ ἴῃς ΟὨΒτοηίοϊογ.- --ῦ. Οοά ἐπ ἐδι6 μεανεη5} δι εχ- 
Ργαϑββίοῃ οἵ ἀϊνίπαε οτηηἱροίεμςος (ο΄. Ὀΐ. 439 705. 21: 8. 1153).---Ἶ. 
Αὐναλκαηι ἐν 7γἱοπα]. (ΟΥ. 15. 41".--9. 17 ευὴ! οονις Ἡ οη τις, εἰς.} 
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ἃ Ὀγίδῖ ϑυτηπίαΥ οἱ ἴῃ6 οᾶϑε5 ἰπ ϑοϊοπιοῃ 5 ἀβαϊοδίογυ ὑγᾶυθγ 
ἰπ Ὡς Ὑδαν ἢ που μος [μ6 ΡΘΟρ]ς᾽ 5 ογ, οἱ. 615.3.--10. 4πῶ 
τιομηΐ δεν]. ΜΙ 6 Μοδθίϊεβ δηὰ Απιηιοπίεβ ψεσα Ἰοϊπθὰ 4]50 
ἙΔοπιίίεβ (ς΄. ν.").-τλονε μοι ἀϊάσέ ποὶ αἰΐοιυ 1οϑγαεὶ ἰο ἱπυαάε, 

εἰς.1. Αρσοοτάϊηρ ἴο Ὁι. 25" Νὰ. 205. (Π6 ΠΕ] άτεμ οἱ 15γδεὶ, 
οὐ ἴδε ἸουΓΏΕΥ ἰο Οδπᾶδῃ, μέγα ἑοσδί θη ἰο σοπίεηά τ (86 
ἙΔοπηῖίεβ οσ ἴμε Μοδθὶϊεβ ογ ἴο ἰδία {μεὶγ ἰδηὰ.---11. Τὸ εσαϑὶ μ5 
ομῇ οὐ μιν ῥοσϑεσϑίο]. ὙΠε ἱπνδαϊῃρ Ποβίβ ᾶγὰ γτεργεβεηϊθὰ 85 ρυγ- 
Ῥοβίῃξ ἰο πδε ἃ ρεσγηδπθηΐ βε δπχεπὶ ἰῃ Τυ4}.---12. ὙΠδ δι- 
ἴπ46 οὗ ςοπιρ]εία ΠΕ] Ρ]εββη 655 ἀββυπχθὰ Υ [Ἐμοββαρμδὶ ἰη 5ρίϊα οὗ 
διὶβ στϑᾶΐ δΥτῺν (17'".-.3) τε πᾶ οπα οὗ {Π6 5: π2}18Γ νυνὶ] ταϊβεά ΕΥ͂ 

7οβῆυα δἴζεσ (Ὡς ἀείεαι δἱ Αἱ (7οβ. γ7).---138. [πὶ {πεῖγ ἀϊβίγεββ [Π6 
επίϊγε ρορυϊαίίομ μ65 ραϊμεγεὰ ἰο ἱπίεγοθάς ψὶὰ Ὑδανθἢ (ο΄. 70. 
“219 7ου. 3"). 

δ. ὈῦσΥ."] πἴῃς μ88. δπὰ ὦ ".2.--8. οὐ. ΠΌΣΡ0 1] οἱ. 15. 13. ΤΈΣ 
υϑ08] εχργεββίοη οἵ ἴῃς ὉἈγοηΐοϊεὶ ἰ8 ΓΊΣ ΝΠ ΠΌΣΟ, τ ΟἸ. 299 2 (Ἐ. 
128 1719 203..--ϑ,, 19] οταϊἰοὰ Ὁγ ὥδι, Β, ῥγοῦδοὶν Ὀθοδυβα οἵ [με 
ἐο!]ονίης Ἴον".---ΦἼ}Ρ0] υϑοὰ ἰο ἀεείστιαίε Τετηρὶε ἀπά ργθοίης!5 4150 ἴῃ 
τ᾿ ΓΒ. 221"».-.-9. 10] 1 οοττεςῖ, ἡμάρνιεη!, βοὸ ὦ. Ἐ ρίαάῥες ἡμα οὶ ἴα 

ο]ονεὰ ὃγ ΚΙ. Ἐεδάϊηρ ἀυ., ον μετε δπὰ ροββί)ν ἴῃ ρ]. ον ἴῃ 

ἘΖ. 23:9, θυϊ 450 ἀν. ἴδμετγε, νυ. Του, Οοζ.---ἰ 1 Ἴ0}}] οοβοτγίδενε ἴῃ ἴῃς 
δροάοβίβ οὗ ἃ ςοπαϊιίομδὶ ϑεπίεηςε, νυ. εβ. ὃ τοϑ .--11. ἼγσὉ] ὦ 
κληρονομίας ἡμῶν. Ὡουθίϊεθ5 Ἐξ ἰ8 οτὶφίπαὶ, δίπος (Ὡς ΟὨτγοηίοϊεσς 

τεφαγὰβ ἴῃς Κίπράοτῃ 85 Ὀεϊοηρίηρ ἰο Ὑδανε, ο΄. τ ΟὨ. 17} (ςρ. 2 5. 
7.) 28) 20:1- 5, δἀῃὰ (ὦ οου]ὰ εΑ5}}ν ἀγίϑε ἔγοτῃ {με τεδάϊηρ οἱ Ἐξ, θυΐ ποὶ 
υἷος υενϑα.---18. ὈΣΥ ὉΠ.) ὈΡῸ 2. Βη. δἴϊες (ὦ βυρρ]ίεβ ν θεΐοσε 
ὉΠ) δῃά 5ιγκοβ ουἱ ὉΠ.)2) 88 ὑπϑυδο]ς δες Ὁρθ. ΚΙ. Κορε. οοῃ- 
βἰάετβ ΡΟ ἃ μἷοββ, Ὀυΐ ηὉ ἰ5 υϑεὰ ἢ ὈΝ2} ὉΠ)2 ἴῃ 318, δηὰ ψΠἢ 
ΤΟΎΓΩΥ ἫΠΣ ἴῃ ΕΖ. ο΄. 9 δ 5 ὈΠΊΠΥ31, ροβϑί θυ ογρί πὶ, θὰ οδῪ Βανα 
Ῥεεπ δά ἀδά πηεγεὶν ἔοσ σοχηρεἴεμςβϑβ. Ηδηςε ἴΐ ἰ8 βυβηςίεπὶ ἰο ΞΌΡΡΙΥ 
σα ὦ. 

14-19. Το δβϑυσίηρ Ῥσγοχιΐβα οὗ 76 }4Ζἰ6].--- Ἰἐποσμαρ μαι 5 
ῬΓΆΥΕΓ 5 δηβνεγεαὰ ὈΥ ἃ ΡῬτομπιῖϑα οἵ ἀε!ίνεγδηοα ἔγοπὶ Ὑ δ ἢ 
τὨγουνῃ 76} 4Ζίεὶ, ἃ 1,μενῖϊε οὗ [με 50ῃ8 οἵ Α58Ρ8}.---14. 7αμαείεὶ ἐμ6 
δοη, εἰς... Οπ δε οσούχτεῃοε οὗ {ΠΕ πᾶπης 7αλακίοϊ, οἵ. τ ΟΠ. τό-. 
ΤῊΣ ἀρρϑάγδῃος οἱ ἃ 1,εν]α ΒΙΠΡῈΓ 85 ἃ ὑρσοόρμεῖί ἰ5 ποιίσθβα]ε, γεῖ 
ἔν ἰῃ δοοοσγὰ τ (μῈ επτγε ἀεβοσριίοη Εἰ ἢ ρῖνεϑ δα ἢ ἃ ἰᾶῦσε 
Ρΐδςς ἰο ψογβῃίρ, πὰ Ἵβρεοίϑ!ν ἴο [με υ8ὲ οὗ ῥγαίϑε, ἰῃ ψαϊπίπρ [ῃ 6 
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νἱοίογυ (νν."5 5 πα οὐ. αἷθο ν.).- -- Μαμαπία }. Ιπ τ (. 2ς' 

1815 πᾶπια ἄρρεᾶζβ διηοῃρ ἰδ 90η5 οἵ Ηεγηδῃ, δά ἰ(5 ἔγεαυδθηί οο- 
οὐγτεηςα οἰβενῃεγε βθοννβ (μδὶ ἰΐ τεργεβεηϊθα ῬΘΓΒΟῚΒ ΟΥΓ ἃ Ρεῦβοῃ 
ΟΥ̓ [Δ] οἱ ἱπιροτίδηοα ἰῃ εαιὶν ροβί-εχὶ]!ς Γπἀδίϑτηα. Μαιίδηίδἢ 

ΔΡΡΘΔΙΒ 85 ἃ 50η οὗ Αβδρῇ, στα [Π6 σοπηδοίίης Πἰπ|ς ΜΊςΟΔΕ ἴῃ ἴμ8 

Ρεάΐρτοε οἱ ὉΖΖί, δῃ ὀνεσϑθεσ οἵ (με 1,ενϊε5 δ [ογυβϑίθπι (Νε. 

115), ἀπὰ 50 ψῖ 86 ἔυσίμοσ ᾿ἰπκ Ζϑοσυγ ἰῃ [ῃῈ ρεάϊρτοε οἵ ἃ 
Ζεςβασγίδῃ, ἃ τηυβίοΐδῃ γι ἴοοῖ ρατί ἰπ ἴμε ἀεαϊςδίοη οἵ [6τυβα- 
Ἰεπὶ Νὰ. 125, Μαϊιίδηΐδῃ ψἱτἢ [815 βαπὴθ σοηπεοίίοῃ 4150, (βου σἢ 
ντϊεη Ζίοῃτὶ ἀπά Ζαθαϊ ἰηϑίεδα οἵ Ζδοσυγ, ἀρρθᾶτβ ἀιθοὴς ἴπε 

Ροβί-εχῖ!ς ᾿μμ ϊδηῖ5 οἵ Τεγυβαίθπι (ι ΟἈ. 9: Να. 1111).---ϑορς οἵ 
ΑϑαρἈ)]. (ΕΟ. τ ΟἈ. 615-15. ὧἱτετ)- -)ῥοη μἶρι τας {86 εῤὶνἧ οΥ Υα᾿- 
«ὐεἶ}]. ΟἹ τ5..--1δ. Τὸν ἐμὲ δαλε ἐς ποῖ γομγς μέ Οσοα 5]. Οὗ. 
15. 17..--16. ΒΒ. {μ6 ἀξοομὲ οὐ ΖὲΦ] ποί τηεπιϊοηθὰ εἰϑενδεσγε; 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ Ζὲς 5μουϊά θὲ τεδὰ ΗδζΖὶζ (υ. 1.), δῃὰ [ἢ Ἰοσα! γ 15 [πε 
Ῥγαάγν Ἡᾳαξαξα (υ. ἑ. ἀπὰ ν. ".- Ἰ ὁ[ὅάογηδος οὐ “76γμ6}} απ ἀδηί- 
Βεά, ῥγόθδῦϊν ἰο ἴμ6 βου! ῃ-Θαϑὲ οὗ ἴῃς νι]! άεγηε55 οὗ Τείζοα (ν. 5), 
ἰοννατὰ ἡ»γαάγ Παπαεα.--1. Ταΐα γομν ῥίαςε, εἰαπὰ 5441} απὰ 5:6 
ἐμ σαϊναϊέοη οὐ Υαἰπυεἶ!). ὙΒεθεῈ νογάβ, οὐλὴν σἰαμαᾶ οἰ], ἅτὰ 
ἐουμά ἰη ἘΣ. 14: ἰῃ Μοϑεβ᾽ δά άσεϑβϑβ ἴο (ἢς σὨ] γε οἵ 15γϑαὶ δ (Π6 

β8βοσε οἵ {με Ἐεὰ 868.---18. Βοί 7εμοββαρμαΐὶ δὰ [με ῥρβορὶε ἰῃ 
τΠμδηκϑρίνίηρ ἴογ [π6 ρ]ογίοιιϑ Ῥγοπλῖϑα γενεγε Εν ῥγοβίγαίε {μεπὶ- 
5εἶνεβ Ὡροὴ ἴμε ρστουπά.---19. Αν"ὦ 1:6 ᾿φυΐος . .. οἰοοά μ ἰο 
ῥγαΐδε Υ αὐπυ6}}} ροββίὶγ σι ]α [ῃ6 τεϑί οἵ {π6 ρεορὶς ψεσε ὑγοϑβ- 
τταιΐῃρ {Ππϑιλβεῖνεβ ΟΣ τετηδί ηἰηρ ἴοσ ἴῃ6 της Ὀεΐπρ ῥσγοβίγαϊβι ΤΑς 
1συΐες ἄτα πδίυγα! νυ τηθηιοπθά ἴῃ σοπηδοιίοη ἩἱΠ ῥγαΐϑε ἰο Ὑδ8- 
τυϑἢ,, βίησα [Π6 Δ55ΘΙΏΡΪΥ ἰ5 ἰῃ (Πς οσουτί οὗ [δε ΤΘΠΊρ]ε (ν. 5) πὰ {ΠῈῪ 

ψουά θὲ οἡ μαηὰ ἴοσ ϑβις ἃ βεγνίςε.---ϑοης οὔ Κολα!} οπς οἵ 

ἴδε ἴῃγεε στεδί οἰδη αἰνίβίοῃϑ οἵ [πε [νϊῖε5 (οἱ. τ (Ὦ. 65. 1. 16... ἀ5..3:. 

3.41) 15 2 (Ἢ, 201" 34:3, ψ Πουΐ 5οηι5, ἡ.6., Καμαιϊπίες τ ΟὮ. 655 οι). 

ὙΤΆΕΥ ἅτε οί εἰβενῃογε βροκθη οἵ 85 ϑῃροβ δηἃ ργοῦρδθὶν ἃγὰ 

τηεηἰοηφα Πεσγα Ὀεοδιιϑα [με δορς οΥΓ Κογαΐβ (τεδὰ δυερ οἵἩ ἐδιε 50η5 
οἵ Κογαῖ) νγετὲ Ῥγορεγὶν ἃ βυβογαϊπαίς ἔδυ οὗ [86 Κολαίμ- 
{|65, βἰπος Κογδῃ ἰῃμ ἴῃς ρεῃμθδιορίεβ ἰβ ἃ σταηάβοῃ οἵ Κοεβδίῃ 

(α Ο(Ὰ. 6: 5... 3. .11.0.), ΤῊΘ δομς οὔ Κογαΐ, οχ ἴῃς οἴμεσ μαηά, 
ἔγοπλ {πεὶγ τηθπίίοη πὰ με {{|168 οἵ (ἢε εἴενεὴ Ῥ88. (42-49, 

84, ὃς, 87, 88), ψΕγα οἰθαυν ἃ συϊὰ οἵ βίπζεγβ, ὑσορδῦὶν {μδὶ 
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ΜΠΙΟΝ ττὰ8 γερσγεβοηϊεὰ ὉῪ Ηεηδη (1 (ἢ. 615 ὦ4)) (ν. 4150 οὔ 1 

ΓᾺΒ. 261). 

14. ὈκῚ Π.] ΟδΔ καὶ τῷ ̓ Οἰζολιὴλ, ο΄, τ ΟΒ. 23:..--ὐν».] ὧδ ᾿Ελφαὴλ, 
4 '᾿Ἔλεηλ πᾶ ἰπάϊοαῖς σκῆον, θὰϊ δὲ ῬγΟΌΔΟΙΥ οοττυρι.--16. ΤῊΣ {] 

45 'Αασᾶε, " Ασισα, οἴετ μ58. σσιΞ. ἢ ἰ8 ὑτΟΌΔΌΪΥ 8 τδαΐοδὶ πὰ 
ΠΛΔΥ Ὁς ἃ οοττυρίίου οὗ π|, ο΄ Ἡγαάν Η α5854 ἀπὰ ρ]αίεδυ Τ᾿ α5458, (ἵ. 

Βυ}}, ΘΑ. Ρ. 97.-ὖῦ 1] εημά, Ἰαῖς βυθοη. οὗ γχ (Β.0Β.). ΕἸβενβετε 

70. 239 Ες. 31.)5 τ..-τοκυν 1] γομράρα 7 Οοά, (ῷ Τ]εριηλ «ὍΝ, 

40-30. Τῆς νἱοΐοτγ δηὰ ἰμο 8ρο]].--- Οἱ (με ἀαν [ο]]οννίην ἴΒς 
ΔΒΒΘΙΏΙΥ αἱ ἴῃς ΤΈΙΏΡΪΘ (μ 6 ΡΕΟρΙΪς τπᾶγοπδά [οσί ἰπίο [Π6 νυ] ογ- 
Ὧ655 οὗ Τεῖκοδ, βοπις ἔουγίεεη Π11}65 βου ἢ οὗ [εγιϑαίθπι, δὰ ἢ 

βἰμβεῖβ αἱ (μεῖς μεδά, δρργοδομβδὰ (με ἱηνδάϊησ ἢοβίβ.υ Πεη 

186 5ἰῃψετβ Ῥεζϑῃ ἴο βίῃρ, ὕῃϑθοῃ ἀρεηςίεβ οδυβεα (πε ἱηνδάεβ ἴοὸ 
ἴυσχῃ οπς ἀφδίηβί ἴῃς ΟἾΕΓ ὑπῈ}} [ΠΕ νεσα σουηρ  εἰεἶγ ἀεϑίτογεά, 50 
ταὶ Πεμοβμαρμαὶ δηὰ ἢΐβ ῬΡθορὶθ ἔουπαᾶ ΟὨ]γ ἃ 5ἰαἰη μοβί, ἔγοπι 
ΜΒΙΟὮ ΠΟΥ ϑεσυγεα ἱτηπηθηϑε ἀπ α νδ]υδ]6 θοΟΙῪ τεαυϊγίης ἴἢγοα 

ἀδγ5 ἴογ [15 ψαϊμεγίησ. Οἱ [μὲ ἐουγίβ ἀδΥ, δίτεν δββθιῃ] ηρ ἰπ ἃ 
νΔ]16γ, ΒΕΓ {μον Ὀ᾽ασβθὰ Ὑδανεῖ ἀηα ἴμυ5 ο4]16ἀ {με ῥἷδος ἐδ 
γαϊϊεν οἵ Βιεςϑίηρ, ἴ[Β6Υ τεϊυγηθα ἢ πηυϑὶς αηίο {π6 Τρ] ς; πὰ 
1Ὠγουρὰ με ἔεαγ οἵ Ὑδηνεῆ ἔγοσῃ ἴῃς τεροσί οἵ [ἢΪ8 νἱοίουΥ διποης 

186 βυχστουπάϊηρ σουπίσίεβ σεϑὲ ἀπ χυϊδί σᾶπιε ἴο ἴΠ6 Κἰπράοπι οὗ 
76 Ββοββαρβαδί. 

20. Τῆς: ιυἱάεγηεος οΠ Τεξοα] ἴῃ6 ορεῆ σου δτουηὰ Τεκοα 
(ζ. τ ΟΒ. 25).---βεϊέευε γε ἦγ Υ αἰιυεῖ; γοιγ αοἄ 50 5}αἱ γε δε εεἰαὖ- 

᾿ἐδ᾿64]. ᾿8αῖδῃ υἱϑϑὰ {Π6 βϑᾶπηθ ψογὰβ δρρ θὰ περαίίνεϊυ ἰῃ [ἰβ δά- 
ἄγεββ ἴο ΑδδΖ (15. 7").--21. 15π| μοῖγν αἰέγε) 1.6.) ἴῃ ῥυίβιν ραγηιθηίβ 
(ζ΄. τ Ἀ. τό"). ΤΕ βίῃρετβ ργορδθὶγν ἃτὲ ἴο "ΡῈ ἱμουρῃί οἵ 85 1,δνῖτε8 
οἵ ἴπ6 ΤοΏρ]6 βεσνίςε.- --Οένε παπὰς ἰτῆο Υ απιυεῖι, εἰς.1 ἃ ἀϊγεοῖ 
τεΐγαϊῃ οἰΐθῃ ἔουπὰ ἴῃ {με Ῥϑαἰπιβ, θαϊ ἰννὰγβ τὶ ἰῃς δά αἰ η8] 
ΜΟΣ5. (αἰτοῦ Ὑδασεἢ) Χ07 π6 ἐδ ροοά, ΜΙ ϊοἢῃ ἢανα Ῥδεῃ οαϊτἰεἀ 
εἰἴμεσ ΕΥ̓ ἃ σοργῖϑδι οὐ τόσα 1 κοὶνγ Ὀδοδιιβθα ἔδγλ]ασ, δηὰ Βδησε 
το δ γ ϑυρρ!εὰ (ς΄. τ (ἢ. 165).---22. 1ἰεγε-ἐμτπυα! ] ποῖ Τυἀ6- 
85 ὈΥ ἰδ βυγρεβίίομ οἵ Ὑδησε (45 ἰῃ [05. 85) (Β8.),. ϑβῖὶπος {8 

ψεγε ηοί ἴο Βρῆϊ (ν.""), ΠΟΥ ἃ ροσίίοῃ οὗ {με ἱηνδάϊηρ Βοβί, (με πθῃ 
οἵ δεὶγ {88 σοπδρί τίη αραίηϑὶ (ες Μοδθὶϊεβ δη ἃ Απιπιοηϊίεβ ((ύ. 
γ.") (Κε., Ζοε., Η--Ἰ.), θὰϊ βυρεπηδίυγαὶ ἀἰνίης ἀῴφεηςοὶθ5 (Β6., Οα., 
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Βῃ.), ψΕϊοἢ ϑυάάθη]Υ σοπιίησ ἀροη (μ6 δἀναποίηρ μοϑβὶ οἵ ἰδ κίηρ 
Ῥοβϑβεϑϑίοῃ οἵ ἴμεπ, σδυβεά ἴπετὰ ἴο θὲ εηγασεὰ ἀρσαϊηϑί οὔθ 8ῃ- 

οΟἴμοῚ ἰῃ ἀδϑαϊν σοπιραί (ν. 3}--.ἃ πιδδῃ5 ποῖ ὉΠ]|1Κα (ΒΔ οἵ [πε ᾿ἰγίης 
ϑρί τὶς ἴῃ ἴμ6 πιουΐϊῃ οὗ ΑΒΔΡ᾿ 5 ρσορμεῖβ (σ΄. 185 ..).- -απά ἐδιθγν τὐεγε 
δηΉ ἢ 60] .6., ἀείεαίεἀ ἀηὰ ἀεδίτογεά---ἃ ΞυΠηττΥ οὗ ἐμαὶ ΨΒΙΟΒ 5 
ἀεβογροά ἴῃ [86 πεχί νεσβο.---28. Τὸν ἐδε οὐ άγεπ οὗ Αηρηοη απᾶ 
Μοαῦ εἰοοά μῤ αραϊηϑέ ἰ᾿6 ἱππαδίαπίς, εἰς.1. (. 7. γ51 5. 1.49 
2 Κ. 35, δυςἢ ἱπίογηθοίῃε βἰσίε σδυβεά ὈῪ Ὑδην ἢ ἀρΡρΘδΓΘ 4150 
ἰῃ 1Π6 Ἰαίεγ ῥρσορμείβ ἴῃ ἴῃς ἔαΐυγε ἀεϑίγυςίοη οὗ [Π6 Ἐπ ηλῖθ5 οὗ 
5γϑεὶ (σ΄. ΕΖ. 38: Ηρ. 233 Ζο. 14:2).--24. 4πώὼ όη σμάαν σανις 
τροη απ οἰοοῖς ῥοΐπέ οὐ {16 υἰάογηε55]. Ὑ8Ὲ ττίεγ Ρἰοΐυγεβ 

76 Βοβμδρμαὶ δῃὰ ἢΐβ πηδῃ δάναηποίηρ ἰοναγά {π6 ἱηνδαϊηρ μοβί δηὰ 
1Π δ ἔγοτα βοίῃς εἰενδίίοη βθείηρ (με μοβί 4]} [γίηρ βἰδίη.---26. ΤΟΥ 
Τομπά σαΠ] 6 Ἐ ἐπ αὐμπάασηοε απὰ ροοάς (Ϊ.6., ἴῃ φεπεσαὶ βιυ οὗ βϑυς ἢ 
8η ἰηνδαϊηρ Βοβί) απ ξαγηιο5Ὲ απ ῥγεοίοιδ ἐὲπρ5 (ΘῈ Γἢ, ἃ5 ΔΙΤη5, 
υἰξη 5115, Ομ πθηΐβ, ΟΓΥ ΔῊ του ἁγίϊοϊ})}]. Οὐ [μ6 5ρ01} ἰδακϑη 
ἔτοπι Ζεγδβ μοβί (14 5.) ἀῃά ἔγοσῃ [6 Μιαϊδηϊε5 (7. 85 4.).-- 

20. 1π||}6 ναϊϊεγ οὐ Βεγαξα}] 1.6. ἰὰ ἴῃς ν4]||οὙ οὗ ΒΙεββίησ. Τῆΐβ 
ὨΔΙΠῚΘ ΔρΡΡΘΔΓΒ ργεϑεσνεα ἰπ οί Βεγδι αι, ἀπ ἀραηάοποα υἱ]]ᾶρα 
ννεβὶ οὗ Τεκοα, σοπίδίηΐηρ τυΐῃ5 οἵ στοαὶ ἂρὲ (Β0}], ΟΑ4. Ρ. 97), 

ἃηά ἴῃ ἃ ἡγαάὶ Βεγείξμέ πεὰν Τεκοα (Βε., Βῃ.).---27. ΤἼση αἱὶ 
“6 ηιθη οὔ ὕμάαϊ ἀπά «“]εγμδαίξηι Ἰομγηεγεά δας εὐἱ!ὦν ἐπ οσμαῤ)ας 

αἱ ἐμὶν μοαά γεμιγηὴηρ ἰο “εγμδαίενι αὐἱδῆ; 70. δέγιος γ᾽ αΐυελ παά 
εαμδοὰ {διδηι ἰο γε]οῖοσε οὐεν ἐδιεὶγ ἐπδηη65]. ΟἿ. οἡ Ἰαϑὶ οἰδυβε ΕΖγ. 

65 ΝΕ. 124.--. Ὁ8. Απὰ “6 7εαν οὐ Οοά, εἰς.]. (ΟΥ̓ 1τ1"".--2ἀ9. ΑΔ"ὰ 
μὲς Οοάἄ γανο μὲνι γεσί γομμά αδοι]. (ΟΥ. τ45 1. τς", 

20. ὩΨΌΨΊ ο΄. τ ΓΒ. 283.-- τσ Γν.. . , ὉΝΌΝΠ] ΨΕΔΚ Ὁ υϑοὰ τ τδς 
πηροτγέεςς ἴο ἐχργεββ ἴδε ἀεβῖση ΟΥ Ῥύγροβε οὗ ἃ ργεσθάϊηρ δοὶ (Ὁτ. 
ΤΗ͂. ἃ 60); ἕος ἱπιρεγαίίνε ἐο!]ονεὰ ὈΥ ἱπιρετέεςϊ, νυ. Κος. {ϊϊ, ὃ 364]. 
ΝΙΡΆ. 90 υβεὰ δέϊεγ ΗΙΡΉ. αἷβο ἰῃ 15. γ3.-21. γ9}}] ττμ ὉΝ αἶβο ἰῃ 4 Κὶ, 
65.-- ἼΟΡ] τιεδηΐηρ ἀῤῥοΐη Ἰαῖς, ς΄. τα ΟἈ. 6: ((. 809).--- ΦῚΡ ΓΎΜ9] σ΄. 
τ ΘΒ. σόν.---ηνο γ}5] ταἰτίθεη μ58., “ὦ διὰ 210 "2.--2 2. Π}3] στε τείτο- 
βρθοῖΐνς οἴηϊοα, νυ. Οεβ8. ὃ τὉ5].--οττν Π) 2] Βας. (ΖΑ. ᾽οο, Ρ. 
1οο ἢ.) Ριόροβεβ (με τεδάϊπρ γΌΡΤΥ ΠΣ (1 Κι. 815 76. γι8.. χα: πὰ 
οοηϑίἀεσθ ἴῃς ρῆγαβθε εαυΐϊναϊεηὶ ἴο ΡΩΝ) ἰῃ 2 (Β. 135, ΜΉ 15: τδς 

νοτὰ ἰβ ποὶ εἰβενβεγε Ἰοϊπθά τὰ πῦπγ, [8 υβ6 τ πη ἰπ ῬΒ. 42) 
ΒΌΡΡοτγίβ ἴμ6 ὑβᾶρε μεγθ. ΠΣ 8 υϑοὰ ρδγδ!εῖ ἴο πῦππ, ο΄. Ῥβ. χοοἱ.--- 
24. ΠΡΧῸΠ] οιμΐοοῖς ῥοΐνδ, 88. ἃ σοσησοοη ποὺῃ 8150 ἴῃ 15. 21: 7. ΒΥ 8 
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Ῥεουϊαν ΗςΌ. ἰάΐοτι (με δυίίοὶς 5 υϑεὰ ἰο ἀεβίσηδίς ἃ ἰμΐηρ, ὈγΙ ΓΑ ΠῪ 
γεῖ ὑπκπονῃ υϊ ργεβεηὶ ἰῃ ἴμ6 ττίϊεγ᾽᾿ 5 πλϊπαὰ 85 ἃ ἀεβηϊίς οδ᾽εςῖ, ἐ.6.» 

ἴδε ΟΒτγοηίοϊεν νυἱνιαϊγ ρἰςϊυγοα 7 Ἐμοβμδρἢδἴ᾽5 τηδγο ἴο ἰϊ5 ἀεβιπδίοῃ, ἃ 

ςετίδίη Ηἰσῃ νδηίαρχε-ροίηϊ ἴῃ (ἴῃς τ]! εγηε55 πο Ὀδοοτηεβ ἐμ ἀεβηϊε 
Ῥοΐηι ἴο Βἰπι, ζ΄ (65. ὃ σδόφιγ, 8150 Βυγ. οὔ 1 Κ. 134.-- Ὁ} ο΄. τ (ἢ. 
29".-,Ο4τθ. θ᾽] ο΄. τ ΓΒ. 2)3.---Ὁ52] ὦ κτήνη « ποτῷ, ΒΊΟΣ τεβὰ βἰποα 

γ θεΐοτε Φϑ αἷϑο βυρρογίβ [μΐ8 τεδαΐηρ, 80 Κϑυ., Βη., Κὶ.---ὃυ 0] 
ΝῪΕΙΥ ἱπιργοῦδθ]ε ἴῃ (5 οοηίεχὶ, Βεπος γεδὰ στ βενθη ΜΒ55., ἘΙ, ὈΥ 2), 50 
Βε., Καυ., Κὶ., Βπ.--τυτοπ 329] 6 ρέγαϑα ὁσουττίηρ ΟὨΪΥ Βετο, φῦ. 2:5 γοσ 
Ἐε. 857, αἶϑο ἴμε βἰπῖϊατ ρέγαϑε ΠΊΟτ 9 2 (Ὦ. 325) 3619 Ηο. 13} ΝᾺ. 219 
76. 2ϑι θη. 11, ΓΥΒΌΠ ΟὨΪΥ Οσουγβ ἴῃ Ρ].---Η Ὸ 00] Οὔ οπιίίβ, ἐσ ποῖ 
ἐμ ὠρ, 1.6., 80 ταυοἢ πδῖ {ΠῈγ οου]ά Ὠοΐ ΟΔΙΤῪ ἴῃς ὈΟΟΙῪ αἸαΥ: 85 
ἰάϊοπι ρεουϊας το Βε ΟἈτγοπίεϊεν, οί. 14,31 ΟὮ. 224.---29. ΓΙΣΝΠ ΓΌ"9Ὸ] 
σ΄. τ (ΒΒ. 2939, αἶϑο υ. 5. οῃ ν. "3. 

831-84, ΤΙ Βιιμητηδτυ οὗ 16 ΒοΒΒ ΡΒ δ τε ρῃ.--Ἔτοπι τ Κὶ. 
424: Ὁ} βδοσὴς νᾶγίδίϊοῃϑ (υ. 1.).---Ὁ91. Απά “εμοςπαρπμα! γεὶρηοά 
ουεν 7μ4α}}. ΤῊΪΒ ΔΡΡΑΓΘΠΙΥ βυρεγῆυσοι βἰδίεπλθηΐ ἰβ ἀὰς ἴο [86 
ΕἸ γοῃίο θ᾿ β βοῦζοα, τ Κι. 224, 8 νϑεσϑε τηδυκὶηρ ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οἵ (86 

παιταῖϊνε οὗ ἴΠ6 τεῖσῃ οὗ [Ἑποϑμαρῃδί πεσε ἰΐ 5ᾶγ8 (6) δεραπ ἰο 
γεῖρη οὐεν ὕμάαῖ ἐπ {6 7ομωγι}» γεαν οὐ 4 πα κὶπρ οἵ 15γαοὶ, Ὀὰϊ [86 

ΟἸΒσομίοϊεσ νν]}]} ποί ἀδίε [μ6 δοςεββίοῃ οὗ ἃ Κὶπρ οἵ ᾿υἀδὴ Όγ 8 γϑᾶγ 
οἵ ἴδε ὑπροῦϊγ Κίηρ οἵ ἔπε βοῃῃἰϑγηδιὶς Ν. Κίησάοπι. Ὑἢε γεπιαίη δῦ 
οἵ [μϊ5 νεῦβϑα 'β Ἔββθῃ!α!!ν ἰΔαπεῖοαὶ τνῖτ τ Κ. 22..-τ- Ασωδα] ἴῃα 
Πᾶτης 850 οὗ ἃ τερυϊεά νἱε οἵ (]εὺ (σ΄. τ: (ἢ. 2:5..)..-..ὄὔΥὴ μὲ 7]. 
Νοιμίης ἔυγῖΠεῦ 5 Κπονσὶ οἵ [58 {δῖ Ποῦ ἀπ ὰ ἢ15 ἀδυρίογ.-- -882. 
Απά με τυαϊκεά ἐπ 6 τυαγ οἵ Α4.5α μὲς ζαϊδιεγ]. (ΟἹ. τγ"".--8398. Ησιο- 
δεῖ ἐΐ:6 μέρ ῥίασες τυόγε ποὶ ἰαχεη αιυα}]. ΤῊΪ5 βἰαϊθιηδηὶ ἔγοπι 1 
Κ. 22415 ηοΐ ἜΧΔΟΙΪΥ σοηδιϑίεπί ἢ 179 (4. νυ.) ἀπὰ ἴῃς ΟΒγοη ο ἐγ 5 

οηζίγε ἀεβοσρίίοη οἱ 7εποβῃαρῃδί᾽ 5 Ρἱεῖγ.---ν οὐ ἤαν ας γεῖ, εἰς. 
1Κ. 2241. Τῆε ῥεορὶς 5}}} σαογὶβεεά ανπὦ δμνη ἑποσηδο ἐπ ἐς ὲρ᾿ 

2ι᾽ατες. ὙΤὨς ΟΒτοηίοϊεσ ἑουπά [μ]5 ροβί(ἷνε βἰδίεηεπὶ ἴοο βίγοῃς 

δηὰ τηοαϊδεοά ἰΐ τὶ ἃ τ] ον ποραίϊνε οη6.--3.:4., Νου ἐπε γεσί οὗ 
ἐμ αοἰς οὐ “εμποσμαῤῆαὶ {6 βγεὶ απὰ {πὲ 1651] ἴὰᾷς ΟὨγοη ο] 6 γ᾽ 5 
58] ἔογπιυϊα (ς΄. 12:5).--Ὁ [πὶ 1.6 αοἰς (ΜΟΥΤα5)}] ποῖ ἃῃ ἰηάο- 
Ρεπάεπι ψοῦκ πτι τε ὈῪ «ἐλ ἐ:6 5δοη οὐ Ἡαπαηὶ (ς΄. τοῦ), θυΐ ἃ 
βεοίΐοῃ οἵ ἐμ6 Βοοῖ οὗ ἐμ6 Κὶηρς οἵὨ 15γαεὶ σοπιαϊηΐπρ ᾿Ϊ5 βᾶτηα (υ. 
[πίτο. ΡΡ. 21: 7). 

81. Ὀρϑνῦν 100» 1: ΚΕ. 221 Ἴ) κΌκ 12 “πη, ὙὍὙΒἊ Ογοηΐοϊες, 88 
808], οπχὶῖβ ἴῃς βγῃςβγοηϊβιὶς 5βἰδίεπιεηι οἱ Κ.---832. 7Υ2}] τ Κ. 229 
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ὙΥι ὕ52.-τπὸν Ῥ2Ν]71 Κι. ἰγβῆβροϑβεϑ.-) 0] τ Κ΄. τῆδβο. 000. ὙΥΥοοσυτΒ 

ΒοΙΆ 85 πιᾶβς. δηὰ ἔεπι.---38. ὈΠΙΓΩΝ πον 220 525 μὸ ὉΡΩ͂ ὌΡ.) τ Κι. 
22": ΓΊΌ22 ὈΣΘΡΌΥ ὈἾΙΣΙῸ ΡΠ Ὑ».---ϑ4. πΌχ}] 1 τἢς τεχὶ ἰ5 οοττεςῖ, ΗοΡἘ. 
Ῥετί. υϑεοὰ ΟὨΪΥ Πεῖα ἱπ βεῆϑβε δσ ἑαζδη μ  ἰῃΐο, οὐ ἐμϑεγίσά ἴθ. ΟἹ ἕοττα 
φ΄. 1. 63 ΝΑ. 25, 665. ὃ 632. Φ κατέγραψεν͵ Ἔ ἀέρετοε!, ΘῈ «2..δ.:}. 

Τῆς βἰγησασ ρῆγαϑα ἰῃ 3222 οὐδίβ (815 ποτὰ, νηΐ ἢ ῬτΟΌΔΟΙΥ ἄτοβθς Βεσα 
ἔτοτῃ ἃ αἰ οσταρὮ οὗ [ο]ονίης Ὁ». 

836-37. Το ἀοδιίγαοίίοη οὗ Το ΒοΒμαρμαὶδβ Β6οῖ.--- Ἔτοηι τ Κ. 
2245. (481.), υϊία τεσ εἢ. ΤῊΪ5 ρᾶββαρα ἴῃ τ Κὶ. ἰ5 ποῖ βηςγεὶν 
οἰεαγ, θαὶ [15 ργεβεηΐ ἰεχὶ νγὰ8 θείογε ἴπ6 Ὁῃγοηίοϊεσ. ὍΤῊΪ5 ταἰαΐεβ 

1ῃαἱ 7εποβῃαρμδὶ θα} 5805 οἱ Ταγϑῃ ϊβῃ (ἐ.6., ἃ ραγιίςυ αγ Κἰ πα) ἴο 
5881} ἰο ΟρΒἱγ ἔογ ρο]ά, θυΐ {πε νεβ86}5 ψεσὲ ψτεοκαά. Ὑηδη ΑΒ ΑΖίδἢ 

Ῥτοροβθά ἴο ᾿οΐϊῃ νὴ {Ἐποϑμαρμαὶ ἴῃ (815 τπησῖὶπα υπάογίακίηρ, 

δυΐ 7εποβμαρμδὶ ἀδο!πεὰ (με 4]]΄δποθ. ὙΠὴὰ ΟΠ γοηίοϊεσ, ου {ΠῸ 
οἴμεσ μαηά, ρῥ᾽αοεβ Γεμοβπαρῃδί ἰῃ 8]]}|14 πος ἢ ΑΠαζίδῃ, ἃ νεῦνῪ 

νος κοά Κίηρ, ἀπά γεϊδίεβ ἰμδι {πον οἰ μΕ]Ὺ Ὀα}] 5ῃ105 ἴο ρὸ ἴο Τὰγ- 
ΒῃΪϑἢ δηά (παὶ (με 505 ψεγε ψτεοκοά Ὀεδοδιδε [Ἐποβῃδρμδὶ μὰ 

81Π|ἀ Εἰτηθε} ἢ ΑΒαζίδῃ. ὍΠα ςδἰδηλγ ἴμθη Ῥο Δ] ηρ ἴπῸ σοοὰ 
Κίηρ 16 Ποβμδρμαί ἴῃ (με 1085 οὗ μἷ5 νεβ56}5 15 ἐεχρ ἰηβά [Ὡσουσῇ ἢΪ5 

βίῃ οἱ δἰϊγίπρ Εἰ πλ56}} τ ἢ ἃ Κίηρ οὗ Ι5γαεὶ. Αἰϊεπιρίβ ἢᾶνα Ὀθθῃ 

ταδάςδ ἴο μαγπιχοηΐβε (ἢς {70 Ἡδιταίϊνεβ οη {Πε στουηὰ οἵ {μεὶγ ἱποοσὰ- 

ΡΙεΐθμεββ Τθυ5 7Ἐμοβμαρηδὶ δοοερίεα (με αἷἰά οἵ (με Κίηρ οἷ 
15Γ86] ἴῃ Ὀυϊάϊηρ Ὀαΐ ποῖ ἰῃ πανϊραίϊίηρ ἴῃς 5η105 (Β4.).---3:8. 454 
αὔίον ε}}5] ἐ.6., αἴτεον (ῃς τλᾶσνε!]ουβ ἀενεγαπος σεσοσγάθα ἰπ νν. "-5., 

Νο τἴτπμς τα 5 ρίνεη ἰῃ τ Κὶ., θυΐ [με 5ίαϊοστηεηὶ Χ7οἠοσμαῤπαὶ »ιαάς 

δλὶρο ἱτατιβαϊδίο!γ (ο]ονν5 (ῃε βίαϊεγηεπίὶ (1 Κ. 2245 (7) ογηθὰ ὈῪ 
[Πς ΟΒγοηίοϊογ) απ “διεγε τὐας πὸ κἰπρ ἴηι Ἑάοηι: α ἀδριῖγ τυας χὶπρ, 
ὅ.6., Ἑάοτα νγ5 511}] σοῃίγο δά ὈγῪ [υάδ, δῆςς βῃὶ ρου] ἀΐπρ ννὰ5 

ὑπάἀογίδκεη ΌΥ [Ἐμοβμδρμαὶ ου {με Οὐ] οὗ ΑΚΑΡδἢ βου οἵ Εάομ,. 
-τΎΒα {ἰπια ἰῃ 7Ὲποβθαρῃαιῖ᾽ 5 τγεῖστι ἰ5 χε Ὁγ πὸ πηεπίίοη οἱ 
ΑΠΒαζίδῃ [6 ἱπηπχεαϊδίε βυσοαβϑοῦ οὗ ΑμᾶΡ, 8 τσεϊρῃβαὰ ομ]Ὺ βοπια 
ἔνο γεᾶγβ.-- 1} 6 σαν ἀϊά τνενν τυἱοκοά}}] ἃ 5ἰαϊεπιεηὶ οἵ [ῃ6 

ΟἸγοῃίοϊεσ ἴο εῃρμαϑίβε ἰῃε βίη οἵ 76 ῃοβμαρμαί 5 8]]δηςε.---8θ. 
Τὸ ροίο Ταγεν5}}} τ Κα. 2245 8) τμὴρς οὐἩ Ταγελίδίι, ἴ.6., ἃ οἶα55 οὗ 

5805 υϑδα ἰῃ [ῃ6 ΤΑγϑ ἢ (γᾶς, θαΐ [π6 ΟὨγοηίοεγ τιϊβυπἀογβιοοά 
με πιεδηίΐηρ οἵ ἰπ6 ρῆγαϑε δηά δβϑυπχεά [πὶ ἴΠῸῪ εγε ἴο ρῸ ἴο 
Τατγβῃϊϑῃ (ο΄. 95). Ιῃ τ Κὶ. 2245 48) ([ῃς ἀδδιϊπδίίοη οὗ ἴπ6 βῃϊρ5 ἰ5 
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Ορμίγ, δηά {μεὶγ οδήεςϊ ἴο ργοουγε ροϊά.---Ταγεμ δ}. Οἵ. τ (ἢ. 
17.--Εσίοη- ξεδον]. ΟἿ. 8:.. πῃ Κίηρβ ἰῃς ρίδος ψμοσε {ΠῈ6 βῃϊρ5 

νγεγα θα] 15 ποῖ τηεπιοπεα.---95:7. ΕἸΐόσεν ἐμέ 505 οὔ οάανυαλμι []. 
Νοιβίηρ ἔυχίμοσ ἰ5 Κπόνῃ οἵ [815 ργορμεῖ, ψῇο 5 ποῖ πηεῃτοηθα 
εἰβενῃογα.- -- Μαγερμα}}. Οὐ. τ ΓΒ. 25.-. ΥἉἈἑαδπυομ μαιἧ ὅγοῖεη ἐπ 
Ῥίδοος {1} ἰυογκ5] 1.6.. ἰῃ 5η105. Αὐορογαϊΐηρ ἴο χα Κ. 224 (2) [Π6Ὺ 
ΜΈΓ γε κοα δἱ ΕΖίοη- σε ρεγ. 

83δ. “;ΠΓΝ] ΟὨΪΥ Βεγα 85 Ηρ. ρετῖ. ΤΆΣ ῥγεῆχ ἣν ἰηβίεβα οὗ πῇ ἰβ5 

ἅἄυς ἴο ἔπε ἱπυεηςςε οὗ δ εβίεγῃ Αγαπι. (Ὁ 68. ὃ 545 ἢ.), Ββεῆςς ἰ5 ἰδίς. 

ἩΠΏΡ. 15 αἰβο υϑεὰ ἰῃ ν. "1 θη. 115. 5 ([ε ἰα581 α]5ο ἴῃ δὴ Ασϑηλι. ἔογῃμ.-- 
ΚΥῚ] (ὦ τεδὰ ΝΥη).---ϑ6. ὙΦΡῸῚ. .. ΓΥΦΡ ἸῸΡ ΥΥΏΠΝ) τ᾿ Κ. 2249 ἽΦ» Ὀυσυν 
(τεδὰ τ "ν).---υϑη τὺ ΓΜ] τ Κ. ΠΌΡΙΝ Προ ΨΟΦῸΣ ΓΉΩΝ. σ᾽] 
Φ, Ὦ, τεδὰ 35.---87.. γγ1τΆ} ὦ (δᾺ Ὠδ(ελια, ν Δουδιου) ρτο Δ ὈΪΥ τεβὰ εἰϊπεῖ 
ΤΙΝῚ ΟΥ̓ ἩΠΝΎΥῚ,---ΊΔ}] ργορμεῖίς ρεγίεςϊ, 665. ὃ τούη.--τῦΝ γἼ2Φ} τ Κὶ. 

4219 ΓῊΩΝ ΠΣ) 52.---ΠΊ).Ν] ὦ τὰ πλοῖά σον, 50 4190 32.---γ.Χ}} οΪυ5. ἱπέ. 

ἴο δε αὐΐε ἰο (116), φΥ. 26 14.961 (Ὦ. 29". 

ΧΧΙ. ΤὭο τοΐρῃ οὗ 7 βοσγασα (ς. 851-843 Β.0.).--ἼΤ Πα Οβγοη- 
ἴεϊογ ἰπισοάυοεβ ἢΪ5 δοοουηΐ οὗἉ (15 τεῖψῃῃι νυ (Π6 νεῦθα ἰπ τ Κὶ. 

(4259) ςοποϊυάϊηρ {πΠ6 ΒυχητηδτΥ οἵ {πΠ6 τεΐρῃ οἱ [εποβθδρμαΐὶ (21:). 

Ηε ἴδ τρβητίοηβ [Π6 ΟἴΠΕΓ 5008 οἱ [εποβμαρδαί (ν. 3), {πεῖ [δῖ μοτ ̓ 5 

ξεμεογουβ ἰγεδίτηεηΐ οὗ ἴβετα (ν. 5), δηά {πεῖν ἀεβίγαςίίοη ΡῪ }Ἐμοσγᾶτ 

δἴζεσ ῃα σάτα ἴο [πε ἴἤσομθ. Ὑεβα ρδγίϊου δγβ ἃγα ποΐ γοϊδίε ἰῃ 

1: Κ. ὙΠ ἰ5 φίνεῃ [Π6 δοοουπί οὗ Γεῃογαπιλ5 δοςσαβϑίοῃ δηὰ δν]]} 
ΤΠαγδοίεσ, [Δ Κθη ἔγοπι 2 Κὶ. 8::.) (νν.5-7), δπα (Πε δοοουπί οὗ ἴΠ6 
τονοῖι οἵ Εἄοπι, ἰάΚεη ἔγοπι 2 Κ.. 859-: (γν, "1. ὙΠ τεπχδίπάογ οἵ 

1ῃε πατταϊϊνα, ἢ ἢ σοηϑββίβ οὗ ἃ [ῃγθαϊθηίηρ Ἰεϊίεσ ἔγοπι Ε]17 ἢ 

(νν. "..), δὴ δοσουπὶ οὗ ἃ 580Κ οἵ ΓεΓιβαίετη ὈΥ {πὲ ῬὮ]ἸβΕἰπ65 ἀπὰ 
οἴβοῖϑ (νν. 15 .)), δηα δὴ δοσουηί οὗ Γεμογαπλ᾿β ποτὶ ]6 ἐπα ἰΠσγουρῇ 

ἀΐϑεαϑε (νν. 5.29), [5 ἱπάερεηάεηϊ οὗ 1 δηά 2 Κα. ὙΤῊΪΐβ πενν πιαίεσγὶ δὶ 
56 6115 ἴο Ὀ6 ΕἸΠῈ Γ εγ Ὀ6}}15Π66 (ΓΔ Ἰ Οἢ}5 ΟΥ̓ ὨἰΒίΟΓΥ 5 Π1ρ]ν ἱπιαρσίηεα 
ἴῃ ἃ νᾶΥ 5 1406, ἀοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ΟὨγοπίο εγ᾽ 5 (Πεογυ, ἴο {με εν! 

οδδγαςίεσ οὗ }εμόγδηι. 

ΚΙ. ζο]]Ἱονίης Βῃ. αϑϑὶρῃβ νν. 3.4 το ἴῃς ΟἩγοπίςοϊεγ᾽5 ἱοτεγυπηεσ (Βη. 
ΠΟ; -ςβποπΐς8}) δηὰ νν. 132-29 τὸ Μ, Ὀυϊ [πε56 νεῦγϑεβ πᾶνε 8]1] [86 πηδῦῖϑ οὗ 

τὰς β:γὶε οὐ [ῃς Ομγοπίοϊεσ. Β6. πιαϊπίδίηθα, θυϊ νμβουῖϊ βυβῆςίεηιϊ 

τεβδβϑοῦ, {μδὲ ΕἸ 174} ̓5 ἰεἰἴεγ δὰ πιᾶγῖβ οὗ δποῖμεσ τυτίϊεγ, πηεποηΐηρ ἴῃς 

ΗΙρὮ. οἵ πὸ ν.}} δῃὰ ν."" εἰϑεισῃεγε ποῖ ἰπ (Ὦ. (Ὀυϊ (δε οςούττεηςε ἰῃ 
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γοῦν φογίδίην οβϑεῖβ [δε οσουττεπος ἴῃ (Ὡς Ἰεϊίετ), ἔμ ταγε ρὶ. ον ὺπι 
(Ὁ. 5) δῃά πὺπο (ν."», Ῥτ. 18:6 1) δῃὰ τῇς ἐχργεββίοῃ ΠΟΥ ΠΡΌ 52) ΠῈΡ 

ποῖ εἰβδενβεσε ἰῃ ἢ. Οταΐ ἀγρυςὰ οοστεςῖγ, οὐ ἴδε οἴμεγ μαπά, ἴῃς 
δΔρρεᾶγδῃςε οὗ Ἴχργεββϑίοηβ υβθὰ δΥ [8ε ΟΒσοηΐοϊεῦ εἰϑενθεγε, ὙΥῚΣ 95 
γν. 12. (7. 1117 17" ΔΟΥ͂Σ 219 λλὲ 285 345 ((Πς ἐχργεββίοῃ γεῖ 5 ἴοο ζογμγηοῃ 
οἱ ΨΈΪΟΒ ἴο ἰὰγ νεῖ ἢ), ΝΠ Γ ν. 12, οὐ. ν. 17 ν.8. δῆ. 1. 8, δη οἵ. ἴῃ ν.}» 

ἴδε ρΡᾶγδ}} 6 }153π|5 τυῖἢ ν.» (πη 1Πε ἔοττηδῦ ὑγοῦδΥ τεδὰ Ὁ)» ἱπβίεδα οὗ 
Ὁ) ΚΙ. ΒΗ..).---Μαῖκβ οἱ με βγοηΐοϊογ ἴθ οἵμεγ νεγϑεβ: ὃ ργεδχοὰ 
ν."; Ριπγν νι 4 (οὐ. 11}; ΠΥ ΓΝ πλὴν ΨῸ ν. 9 (οὐ 3353 σ (Β. ς" Ἐξ. 

τὸ; ἐπα Ῥαλδίέπος απὰ Αναδίαης ν.", ς΄. τὴν; προ τΝὉ ((. 132) ν. 15, 

1-1. Ἰεβογαπιβ δοοδββίου δηῃ ομβασδαοίοσ.--- νυ. "ἐγ πὶ ῖδουϊ 
Ῥάγα} 1615 ἱπ Κίηρϑ.---1. δίερέ εὐἷ; μὲς γαίλμενς, εἰς.1. Οἵ. 9".--, 
Ασαγία!]. ὙΆε βεοοπά οἵ [Πἷ5 πᾶπιε 5ββου]ά θὲ βίγιςκ ουἱ (υ. ἐ.).--- 
15 γαε}} υϑεὰ ἴογ [πε 5. Κίῃράοπι, αἰβὸ ἰῃ ν.", οἵ. 1τ2..--9. Αμπὰ 
μοὶγ }αἰδον φανε, εἰς.]. (ΟΓ. ἴῃ6 βοπγδυνῃδί ϑβιπλ}]ὰγ ἱγεαίσαθηὶ ὈῪ 
Ἐδβοθοδπι οὗ [15 50η5.--- Βόζαι56 ἥδ τυας ἐμ6 ξγ5ὶ δογ} ταθυ!οηθὰ 
85 ἱβουρῇ [εμόγᾶπὶ μδαἃ πὸ οἴμεσ βρεοΐδὶ χυδὶβοδίίοῃ ἴο θὲ ἢἷϑ 
[Αἰ Πεσ᾽ 8 βσοαβϑοσ.---ϑίσιν αἱ μἷδ δγείηγεμ, εἰς. Ὀδοαυθα οἱ {Πεὶγ 

ποῃ-ςοπούστεπος Μ ἢ ἢΪ5 ἀπά ἢΐ5 ψἢεἾ᾿5 (ΑἸ 84114}15) ἰἀοἰδίτγ (ς΄. 
ν. 5) (Κε., Ζοε.), ργοθδθὶγ ἔγογῃ ἱγταηηΐοαὶ ᾿εδίουϑυ (Οε.); Ὀυϊ 8}} 

Ἔχρ  δηδίϊοῃϑβ ἃγε πεσε σοπ)εοίαγεβ.---ῦ--. Ῥάγα}]ε] τ ἢ 2 Κὶ. 817:-... 

-δ. Αορονάϊνηρ ἰο ἐμαὶ ευὐίοι ἐμ6 ποιδε οἵ ΑΜαῦ ἀϊ4] 1.6., δεσοτάϊης 
ἴο {πε ἀοίῃρϑβ οὗ [Πε Βουϑε οἱ ΑΠΔ}.---Τῆς ἀαπμρ) εν οἵ 4, 1αὉ]. (ΟἹ. 

18'.--. Ηομδε οἵ θαυΐ4]. 2 Κ. 8." μᾶ5 ὕμάα». ὙΠῈ ΟΒτομίοϊοῦ 
ΤΏΔΥ ἴᾶνα ταδάς ἴῃς οὔδηρσε Ὀεοᾶιϑα 6 ἴεϊξ οἡ δοσοιηΐ οὗ (Π8 
σαριἰν!ν πᾶ ἴῃς αν ἀϊς Ῥσοπ158 ννὰ5 τεϑίσοἰεα ἰο {π6 αν άϊο 
Βουδ6.---ῖἰς ἠξ ῥγοηηδεά [0 γῖυε α ἰασηεῤ [0 μὲηε απὰ πὲς εἰ άγεπ 

αἰτυα}]. Τα ΟΒγοηίοΪοῦ ιι565 [86 ἰσ»}} 85 ἃ ἤρυτγε οἵ ]ἰΐε (σ΄. 10. 
18 ΡΥ. 13" 2459), ἡ.4., [μι (ῃε 5εεα οἱ Τλανὶ ἃ βου! πενεσ θὲ ἀδ6- 

βίγογβά (2 5. γ.5-17). 

1. ΤΩΝ ὉΡ5] 50 αἷϑο 1 Κὶ. 225, υβεγε ὑγοῦΔΟΪΥ ἃ αἰ πορταραυ; οὔ ἰοὰ 
ΒΥ ὧδ ἰπ Ὀοΐῃ ρίδοες, σἰρμαν ἴῃ τ Κ. (81. 5807..).---ονῦν Ὅ}2] ᾿ Κ. 
ἝΞ ΩΝ σΒῖςἢ τς ΟὨτοηίοϊοσ οὔ Ὀεοδυβε οὗ (ἢς ῥτεςοάϊηρς ἀἰτῖος- 
τρἢγ.---ῶ. ὈΡΦΊ)] ὦ Ὁ ἕξ τ πρὶν πῆδὺ δ οτγί φίπαὶ, βίπος ἱπ δεοοσὰ 
ἢ} τς ΟΠτοηίο]ετ᾿ 5 Βδθϊϊ, ο΄ τ ΟὨ. 256 34. γϑ9 2ς8.} ρῇ αἱ., Ὀυϊ ἴδε 
οτἰψῖπαὶ ἰβὲ ὑσοῦδ ον οοηίαϊπεθα ΟὨ]Υ οἠς Αἰζαγίαν, ἤδῆςς ἃ ἤᾶπλς 885 
ἀϊδαρρεατγοὰ ἱξ 15 πυταεγαὶ τὰ οὐ ρί παν ἐπ τς τεχί.---ὐν θ.] δθουϊ 
ξογν μ585. δῃὰ [με Κτββ. ΠΣ, νυ] ἢ 15 ἐο]ονσοαὰ Ὀγ ΚΙΊ., θυὶ Ι5γδεὶ ἰβ υϑοὰ 

ἴον 18} ἴῃ ν. 4 2821 δηὰ εἰβενβεγε, πὰ ἴῃς σβδησε ἴὸ [υάδῃ 58 εβϑβίεσ 
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18δη [86 τενεσβε.---ὃ. Π Ὁ] δἰ τα γ5 Ρ]., ζ΄. 325 ΕΖτ. 16 ση. 245 7.-- 
8. 3290] (ὧδ βασιλέως τη ῦ τεπάετ ἃ ἰεχὶ ἔγοπι ψϊος " μδὰ ἔδ]]δη ὉΥ 
Βδρίος., θυὶ (ὅ55.:5.1, ἤανε βασίλεων, ψΒΙΟΙ ἰβ ἀουθι]εββ ογίίπαὶ (.-- 
τι ΚῚ ϑοσὴς μ55. δῃὰ 2 Κ. 8:8 πρικ.- -Ῥὶ ΓΙ ὝΦΙΚ ΓΥΣΣ ἸΡῸΣ ὌΥΥ Γ2 ΓΚ 
ῬΥΘ] ἡ Κ. 89 ΥἹΩΡ ὙΥ ἸΡῸΣ ΓΝ ΓΚ (Ὁ. 5.).-τολ)2}}} 2 Κ. 1230, πιβῖςα 
8 {κεν δὴ αἰτοῦ ἴογ ν)0ῦ, ζῇ. τ ἘΚ. 113, 80 ΚΙΊο., Κδιιρ., εἰ αἱ. ὙῈῈ 
ΟἸἈτγοηΐοϊογ βουρᾷὶ ἴο ρῖνε ἃ βιλοοίδεσ γεβδαϊΐηρσ ἰο [με οοττυρὶ ἱεχὶ οὗ 2 Κ. 
ΌγῪ ῥσεβχίηρ Ἰ. 

8-10. ΤΟ τονοῖί οὗ Εἄοσι.--- ΝΠ ἢ πιΐποσ ομδηρεβ διὰ 5] ρῃὶ 
ΟἸ ἰ55᾽ 5, ἔγοπλ 2 Καὶ. 8:9-::, ΟΝ, ν» (2 Κ.. 8:15) [5 οὗ ἀουδίξ] πχοδη- 
ἰῃρ.--8. 15 μὲβ ἀαγε Ἑάοηι γευο 4]. Ἑάονε νἃ8 βαράυοά ὈῪ 
Ῥανίά, 2 5. 815:. 1 (ἢ. 1811: δηα, 1}]655 ἴοσ ἃ {πη ἴἴ τεφαϊποά [15 

ἱπάερεημάεηςε ἀυτίηρ ἴα τεΐρῃ οἵ ϑοϊογηοῃ (σ᾽. τ Κ. 11..“., Νοεϊάεκε, 
ἘΒΞέ.. Τ1. ςο]. 1184), ἰἴ τετηδ πα βυδ]εςὶ ἴο [Π6 υπτϊοὰ Κίηράοτῃ δηὰ 

7υάδῃ ὑπ} [Βς τείρῃ οὗ 7 μοσγατ ἀπά ἴθ Ἔνεμὶ ἤεγα ἀεβοσ θεά. 

υσίηρ ἴδε τεΐρεηι οὗ Γἐποβμαρμδὶ ᾿ξ τνᾶ8 οἰθαυὶγ βυδ)εςὶ ἰο Τυάδἢ, 85 

18 δοοουπηῖ οὗ ἰδ 5ῃ:ρ- δυ ]άἀϊηρ ορογαιίοηβ βῆοννβ (οἱ. 20 ").--ϑ. 4πά 
“]ελιογαν, ῥα55εἀ ονεν, εἰς. επϊετεὰ Ἑάοηὶ [ἢ Ὠΐ5 ἀστὴν ἴο 5830Ὁ- 
ἅς ἰ1.---͵“ἡ "ὦ κε γοσε ὃγ πὲρ)η, εἰς.]1. ὙῊς βεαμεὶ (ν. 19) βϑῆονβ ἴμδῖ 
ἴδε ἐχρβάϊίοη οὗ Τεπόγαπ τνᾶ5 ἃ ἰδίυσε, δηα μεησε δ δοσοιηῖ οὗ ἃ 
ἀείεδϊ πχυϑὲ αν θθεὴ σοπίδἰηδα ἴῃ ἴΠ6 ὈΥΪΓΊΔΓΥ βοῦγος οἱ ν."» 
(1 Κ. 8:.ν). Ῥοπβίθιγ ἴὶ τεδά, “ἀπά Εάοπι ἄγοβε Ὀγ ηἰρῃϊ δηὰ εη- 

Ποϊηρδϑβθα Ὠΐηλ δῃηα 5πηγοῖς μἰτη δῃὰ ἴῃς οδρίδίηβ οἱ [με σμδγίοίβ᾽" 

(ϑίδάς, (εϑοῖ. 1. Ρ. 537 ἃ. τ, δῃὰ ΖΑ. ΧΧΙ. ρὑρ. 33) 7.).--10. 
ὕπο μὲς ἀ44}] ποτὰβ οὗ 2 Καὶ. 85:3, δῃὰ ϑ'ΊΡῚῪ αυοϊεά Ὀγ ἴδε 
ΟἸΒσοηίοϊεσ Ὀδοϑυβα ἰῃ ἢἰβ5 βουγοα.---έδηα}}} ἃ ἴονχῃ ποῖ [Ὲσ ἔγογῃ 

1,Δομΐϑἢ, οἡ ἴῃ βου τῃ- τεβίοσγῃ θοσγάοσ οὗ Τυ684}} θᾶ Ῥ 5 (ο΄. α 

ΓΒ. 64. ὧ1)), Βίηςε [{ ἰ8 βαὰ ἴο δᾶνε τενο]βά, ἰΐ ἢ85 θθεὴ τερασγάθαά 

85 ἃ ῬΒΠΙβεης εἰν (51κ.), θυ 1 νὰβ στεοκοπμθά 8ἃ8 ἃ ῥγίεϑι υ οἷν 

(705. 21:2). ϑεῃηδοβοσῖρ ΡΒεβίερεά ἰὶ (2 Κ. 195). 

9. »φν 0}}] 2 Κ. 85 ΠΌΡΕ εἰβενθεσε ὉΠ Κη δηἀ ΡΓΟΡΔΌΪ ἃ οοῦ- 
τυρου οὗ ΠΣ, ψ Ὠἰσμ 186 ΟΠτγοηΐοϊοσ ταϊβγεδα γ»Ψ, 30 Βε., Ζοε., ΟἽ. 

ΚΙΊ. ςοττοςίβ ἔτοπι 2 Κ., Ὀαϊ ἰξ 58 ἀϊβῆσυς ἴο 5εῈ μον ἴῃς ργεβθηὶ ἰεχὶ οὗ 
ΓΒ. οουἹὰ Βανα οοπῖα ἔγοτλ ΡΥ. -35 3] 2 ΚΕ. { νὑπνῦ ὈΡΓ Ὁ)». 

--10. "Ὧν Υν ΓΠΓῸ] ννδπίΐηρ ἴῃ 2 Κ. 85, 

11-1δ. ΤΊ Ιοἰΐοσ οὗ ΕἸ11748.---Αἰρυτε ρχοάιυςὶ οὗ {δε ἱπιαρσίπα- 
τίοῃ, βίπος ΕἸ1784 8} δά ποιμίησς ἴο ἀο ψίμ [μὲ 8. Κίπσάοιι, δηὰ 
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Οἰεαγῖν ψγᾶ5 ποῖ ᾿ἰνίηρ δἱ [Π18 {ἰπ|6ὸ (2 Κ. 3"1:5.), ΔΙ ΒΟΌΡὮ βυς ἢ δῃ 
ἱπέεγεηςε πλϊρΐ μάνα θθθη ἄγαν ἴγοπὶ 2 Κὶ. 1"]. Ετοτ [[5 ΠΠΠ ΓΑΓῪ 

ςογγεβροηάδηςε Ψ ἢ [Π6 ταϑβὶ οὗ [πε σμπαρίεσ, ἴῃ ἰεἰἴ6 Γ γνὰ5 ργορ δ] 
νυ τε ΌΥ ἰπε 586 δυῖμοσ. ὍΠε πηοίϊνε οἵ [με ἰεἰζεγ 5 ἴο μεϊρῃίεῃ 
76 βογαπβ σμαγαοίοσ 85 8ῃ οὈὐβίϊπαϊθ ἀῃηὰ ουίγαρθουβ 5 ΠΠ ΘΓ, βίηςα 
Βε δὰ περίεοίεά ἴο μεδὰ ἃ ἀϊνίπε νψδγηΐηρ οἵ [με σδ]ηγ ἶε5 ῃ ἢ 

αἰτεγιναγὰ θεῖ6}} αἰπι.---11., Μογεουεν μὲ νπαάε, εἰς. ἱ.6., ἰπὰ δα άϊίοη 
ἴο δἰ5 νυ Κοάῃθββ ἀεβοσ θεὰ ἰῃ ν. ", νῃἸοἢ τηᾶὺ θὲ ἰάθη 85 ἴΠ6 50Ρ- 

Ῥοββά οᾶυδὲ οὗ {με τενοὶὶ οἵ Εάοπι, 7εμογαπὶ αἴγεςῖΥ ἰηϑεςαϊε5 
μὲρ}» ῥίασες, οὐ 8685 οἵ ἰἀο]δίγοιιβ ψοσβῃὶρ (ο. 145).--τὸ ῥίαγ ἐ᾿:6 

μαγὶοι] ἰ.6., ἴο ψνοσϑΐρ ἀεἰτἰ65 οἴ μοῦ ἔμδη Ὑδῆνεῃ. ὙΠῈ ρεορὶς 

ψεγε {πουρῃϊ οἵ ἃ5 τηδιτὶοα ἴο [Πεἰγ αοά, ἀηὰ δὴν [ογεῖρτι ὑγουβῃὶρ 
ψ͵85 τεραγάθα 85 ψῃογθάομι οὔ βατὶοίσγ. ((΄. τ (ἢ. ς".)-12. 15 
ἐδια τυαγ5 οἵ "εποσλαῤλαὶ ἐπ’ }αϊδον πον ἐπ {16 τυαγ5 οὗ 43α κὶηρ οἵ 

“κάα}}]. Βοῖὰ 7εμοβμαρῃδί δπὰ Αβ8 ἄγε τεραγάβα 85 ββρεοίδ!]γ ροοὰ 
Κίῃρβ (οἱ. 14: 4) 17" 205).---18, 1ἰκε ας {πὸ ποιδε οὐ Αμαὸ σαμδοά 
μαγίοίγ}] ΑΠΌ [Ὠγουρῃ [με ἰπθαδηςε οἵ 5 ψς, }6Ζερεὶ, τνᾶ5 

Ῥοϊεπί ἰῃ ἰηἰτοάυςίηρ [Π6 ἡ ΟΥἢΐρ οἵ ἰογεῖσῃ σοάβ ἰῃ [5γδεὶ (σ΄. τ Κ. 

τόϑι 5.).---Α ὦ αἷδο μας εοἰαῖη ἐμ.) ὑγοίμγομ]. ΟΓ. ν...--14. γγῖ} α 

“γεαὶ εἰγοκε]. ΤὨς τείογεηςς 5 ἴο ἴῃς οαἰδηηΐϊίν οἵ νν.""!..---1δ. 
Απά μον 5σμαὶ! κανε γγεαὶ δἱοξηεδς, εἰς.1 ἴῃ ἀΐϑεαϑε ἀεϑογ θεὰ ἰῇ 

νν. 15 τ 8 αγ ὃγ 47] ἱ.6., ἃ Ῥτο]οη δά 5:9 Κη 688. 

11. ν52] ὦ, Ἡ, τεδὰ "223 δηὰ 590 Καυ., Βη., Κὶ.---Ἴ.] οὐ ἔοττα (οὔ. 
(68. ὃ γ544.--] ἑγιδε αϑἱάδξ ἴτοτα Ὑδη ἢ ἰο ἰάο]δῖτγ, ο΄. τ. 135- 
μ. 1,--οὃ.ὕΔ2. ἼΦΝ ΓΠῚ] δεσαμδε ἐμαὶ, ζ΄. Νὰ. 25:2 1. 21:4 2" 2841 1 5, χόπ 

4 Κ. 2217 τὰ  (Ἐ. 3435 15. 5312 76. 29,9 507.---18, Ἴ2Ν [2] ΘΟ υἱοὺς 
πατρός σου - "Ν Ὧ2, ἃπὰ 50 (Ὁ ((ο]]ονίπα ὦ); (Πῖ9 8 186 5ίγοῃρεγ 

ἐχργοββίοῃ, Ἀθῆσα ΠΊΑΥ 6 οτγίρίπαὶ, οί. ν.".--14, ἡ} ὦ, Ἡ, Ὁ, δαὰ Ἴγν, 

Ῥυΐϊ 8 βρθοῖδὶ ρυπίϑῃπιθηϊ ἔοσ ἴῃς Κίηρ Εἰπιβεὶῇ 8 πατταϊθὰ ἴῃ νυ. "5.-- 
02] σίγοξο, υϑεὰ ἷἰπ 1πῸὸ ἀουθ]ς β8εη86 οὗ σἰσηρῆον ἴῃ 8116 (ς΄ τ 5. 

4117. 2 5. 17" 187) δηὰ 2ίαριξ, βῖποε {πε Κὶπρ᾽β ρββορὶβ δπὰ ἔϑιηυ ννεγε ἴο 
5. Ἐεῖ ἔγοση (Π6 ἄγβί (νν. 161.) θυϊ 186 Κίηρ Ὠἰπη56 1} ἔγοτα ἴῃς βεζοπά, ἃ 

Ἰοδίμιβοπις ἀΐβεαβϑβε.----1δ, Ὁ. 0] ἰηϊθηβῖνε μὶ., (65. ὃ τ244.----ὃ)2] βοῦς 
Μμ855., ὦ, Ἡ, ον»... 

1606 ἔ. Τὴο σαϊά ἰπἴο Τυἀ8}.--Νο ἱπκΚ]ηρ οὗ [Π15 γαϊὰ τυ τ [15 ἀ15- 
Δϑίγου 5 σοῃΒΘα] ΘΠ 665 ἰ5 ρίνεη ἰῃ Κίηρβ, ἀπὰ 116 ᾿ξ πᾶν πᾶνε βοῖηδ 
ιἰδίογῖοαὶ ἰουπάιίοη ἴῃ ἃ τὶ οὗ ποπιδάβ ἱπίο βουΐϊβεγῃ [υἀδἢ 
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(Βῃ.), γεῖ 85 ἀδϑβοσ ρεα νυ ἢ [15 ἀἰβαβίγουβ σοηϑθα δῆς 68 ἰξ ΡΓΟΡΔΌΪΥ 
ΠΘΥνΕΓ ἴοοῖς ΡΪδςος (γεῖ δεςερίεα [Ὠτουρδουίΐ ᾿γ Ρα. ΕΗ͂5Ρ. Ρ. 214). 

Τῆε παδιταίίνε, πόνενεσ, ἀοε8 ποῖ ΠΘΟΟΒΘΔΓΙΥ ἱπΡΪγ ἃ 580Κ οἵ Τεγυ- 
586Π|, ἃ5 85 οἴΐδῃ θδεη βυρροβεὰ (Βε.), θυΐ αυἱΐε οἰεγινῖβε (Ὁ. ἐ.). 

Τα ᾿ἰβίογυ οἵ {ῃ6 οἱἵγ νγᾶ5 ἴοο νψγ)ὲ}} Κηόονγῃ ἔοσ (πε ττῖϊεῦ ἴο Βαᾶνα 
Ῥγεβυμηθαὰ ὉΡοΠ 50 ςοἢ ἃ δοιίοη.---16. δέν]. ΟὕἹἩἁ τ (ἢ. ς5.-- Τῆς 
Ῥμεδηπος απὰ ἐδ Αγαδίαπ5]. Οἵ τη", ψἤθγα ἴΠ656 νΈΓῪ ῬΘΟΡΪῈ 
ἅτε τηθη[οη δα 85 κί γίηρ (τἰθυῖε ἴο 1 εμοβμαρῃδί.---λέολ αγε δεσὶάδ 

ἐμια Ομδ) 65]. ΟἹ τ4".) 1 (Β. τ". ὙἘα χεορτδρῃίὶς Κηομεάφε οἵ 
1ῃε δησίεηϊβ οὗ Εἰ ορία δηὰ βου μεση Αγαρία νγὰ5 νεγυ ἱπάθδηΐίε. 

Ηετγοάοιίιβ σοηβιἀογεὰ 41} {πε ἰαπα εαϑὶ οὗ [Πς ΝΊ]Ὲ Ασδδία (Π. 8, 12, 
15, 19),  ΒΙςὮ σου] τ[ῃ.5 Ὀ6 ἀοϑογ θεὰ 88 δεσίάε ἐμ Ομ) 65.---Δ[. 
Απά ᾿πεν σαρις μι ἑἱπίο ὕμάαΐς απὰ ὄγοκε ἱμγομρ, ἑμιίο 2] ἴμιαῖ ἰδ, 
{δεν πηδάς ἃ ταὶ ἰηΐο ἴῃ Ἰδηά.---ἀηπῶ ἐδ ν ἰοοῖ α5 ῥίμμαεν σύενν 
)οεδοσοίοη ιὐὐτοῖ τοας 7ομπά δεϊοηπρὶηρ ἰο {6 γογαὶ πομδε απὰ μὲς 

δοης απ Πὲς τυΐνε5]. ΤῊΪ5 ἰδλησύυάρε πλοϑὶ παίυγα!Πν, (κθη ὈῪ ἱϊεε!, 

βιρροδβίβ ἰμδί (Π6 τογαὶ ραίδςβ δἱ 7εγυβδίθ τνὰ8 ρυπάογα, δαΐ ἰ 

πραά ποῖ ἱπρΪν δηγ μην πιογὲ [μδη (δες ἰακίηρ οἵ τογαὶ κυ ν ὨΙςἢ, 
ἢ ἙὨ]άτοη δηὰ ννῖνεϑ, ταϊρῃς ἤᾶνα Ῥθθῃ ἰῃ σΔΙῚΡ (50 εββεη τ} 

Κε., Ζοε., Β4.). ΤῊΪ5 αἷϑο 5εεπι8 ἴο ἢᾶνὲ θδθῃ ἴῃ νἱενν (8 Κθὴ ὈγῪ 

τῆε ΟὨτοηΐοΙεΓ ἴῃ 22: (4. υ.), Ὁ ἈΦ ἴῃεσε ἰ5 Το] ονσεά.--- ἀπ ἡπόγε τυας 

ποί ἰϑῇ!, εἰς.]. ΤὨΪ5 ϑἰδίεσηθηϊ ἰάκεη σῇ ν.", σθοτα 76 Βόγατα 

δἷανν 411 ἢἷβ5 Ὀσοίμειβ, ἰ5 ἀἰβῆσυ! ἴο τθοοηςῖὶα τ 2 Κα. το" "., 

ΨψΠοΓε δγοίλγοη οὐὨ Αμασίαλ (7ἐὨ 8182) κέπρ οὐ σμάαξ ἴο [με πυμηῦεῦ 
οἵ ἐογίγ-ἴνο ἃγὲ πηδηι μὰ. ὙΠ εησς σᾶπιε ἴΠ686 ἰδίτο {ἢ [Π6 τογαὶ 
Βοιϑε οὗ αν ἃ Πδά Ὀεδη 80 ποσοῦ ρῃϊν οχίοττηϊπαίοα (γε. ῥγοί. 
Ρ. 21ο)} Ὑῆὲε ἴνο πδιταῖίνεβ ἃγε γε] ν ἱγτεσοῃς 80 ε.---ὐόποα- 
μα] εἰδεννβεγε Αμαζίδῃ (22). ὙΤῆδ ἴνο ἤδηγε8 ἅγε Ἷοῃρουπϑ 

οὗ γαϊιυεῖ, διὰ (με νεγὺ 40 σεῖσε, Ὀὰὶ ττίτϑη ἴῃ ἴΠ6 τένεσϑε οσάεγ. 

16. π7}] νδπίηρ ἰη Φ.---17. ΠΨΡ3.}}} ὑγεαΐξ ἑμγομφῆ οὐ ἑηπίο, ο΄. τ ΓΒ. 
1112 5. 23:5 δηὰ Ηἰρῆῃ. 15. γ5.-"Ὁ)}] ὦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ, Ὀυὶ 
ζ΄. ν- νςπ-τιτικν}) ομε Μ5., ῦ, Ὁ, ὦ, ιπκ. 

18-20. ΤΙ δηὰ οὗ 76 Βογδπι.---18 ἔ. 1» πὲς δοισοὶς ευὴδι απ ἐπ- 
ομγαδίς ἀΐδεαξε, εἰς.1. ὙΤῊς ψτίϊοΓ Ργ  ΔΌΪγ τμουφῃΐ οὗ βοπια νἱο- 

ἰεπί δῃά ἱπουγαῦ]ε σῃγοηΐς ἀΐδττῆοοα. (Εογ ἃ ἀείδιοὰ ἀεβοσριίοη 
οἵ {με πιδίδαγ, 5βεὲ Κε., Ζοε.).- -19. 45ὦ ἡ σανιος ἰο ῥα55 αὐ6γ α ῥγο- 
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ἰοηρεά ἐἰηιο απὰ αἱ εἶ ἐέηια τὐπϑη διε ἐπά [οἱ Ὠῖ5 116] οανιδ, ἀμγίη 
{πῦο ἀαγς μεῖς δοιυεὶς τυεγε ροὶπρ ομέ ὃγ γεαδοη οἵ ̓ ὲδ οἱοξμεδς απὰ κὰ 

ἀϊφα] (υ. 1.).-,ΤΓΦδεαάςε πο δεν ζογ πΐηι} ἴ.6., οἵ 5ρίςεβ, τί. τό". 

Τῆς Κίῃρ ναϑ ἰτεδίοα νἢ 1685 σεϑρεοὶ μὴ ἢἷ5 {δῖ μ6γβ.---20. 
(. ν. ". ὙΠε ΟΒγσομίοϊοσ 15 φυοίίπρ Πεγα ἔσο 2 Κὶ. 81: δηὰ ἴμεῃ 
ἔγομι 2 Κ. 8:..- Ἰ ποι δοίης ἀοοὶγ 64] ὶ.6., νἰϊμουϊ Ρείῃρ Ἰαπλεπίοά 

(υ. ἐ.).--Βιὼ ποὶ π {1:6 δεῤμίοδγε οὗ "6 ἀἱπρ5] διὰ δάαϊίοη οὗ [86 
ΟἸΒσομῃίοϊθγ ἴο βδῆμδηςε (88 ν]]θη 655 οἵ [βῃόοσατα. 

18.....ὄ ΝΜΉῸ] ο΄ τ415. τ ΟΒ. 22..--19. Ὀν᾽Ὁ Ὁ.0}9] Ἡ σερριφμδ ἀἰδὲ 
δωορεάεγεί ἀϊεσ. ὙὨΣ ρἤγαϑε οοσυγβ ΟἿΪΥ Πετα δηὰ πιθδὴβ αὐεῦ α ῥγο- 

ἰοηφοὰ ἐΐνιδ, οἵ. ὉνῸν Ὁ ΝΣ ν.}5, Αἰϑὸ Ὁ") Ὁ Ὁη. 85, ἐχργεβϑθά 
ταοτς Ὀγίεθυ ὈΥ Ὁ Ὁ 7. 114 148 15!.--τ’ῷ ἘΝῚ) Σ᾽ Ὁ Ὁ γρΓ ΓΙΝΣ ΠΡ] 

ἃ ἀἰθῆουϊι ραββαᾶρο, βίποες ἴδε ργεοθάϊπς "Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ ἱπιρ]16ε5. ἃ Ἰοῶρεῦ 
ἄμπις ἴἤδη ἕο ἀαγ5. Τὸ τεπῖονς ἰμἷβ οοηίγδάϊοιίου, Ἐ, (Ὁ, ἀπά τηοβὶ 
οογαμηδηΐδίοσβ μΒανὸ ἰγαηϑί δι θα ἑιυο γεαγ5 (80 ΕΥἾ5.). Φ τεηάεγοὰ καὶ ὡς 
ἦλθεν καιρὸς τῶν ἡμερῶν ἡμέρας δύο. Οἡ Βε.᾽5 αὐ ἐδ ὁηπὰ 97 ἔυο ἐἶνιες 
8ε6ὲ Κε. Μοζε τεζεπην Βπη. 888 βυρχεβίεα {μδὶ (Ὅ τῦδὺ ὃε τὶσμῖ, ἀπά 
ἴμδι ἱγααϊιίοη ἰο]ὰ οὗ ἃ βϑυάάδῃ ἀεδίῃ αἵϊεγ ἔνο ἀδυβ᾽ {Π|πι|55. ΤΣ 

Μίάγαβῃ πιδάς ἃ ἰοηρ {1685 ουἱ οὗ (8, ἀπὰ [με οοπἔυβίοηῃ δτοϑε ἤτοι 
ἃ δἰοββ, Ὁ) Ὁ Ὁ Υ02, ὈΥ ἃ Ὀείϊεγ-ἰπίογπιεὰ σεβάοσ. Βυΐ (δ ἀουθί1ε85 
τεδὰ ΑΙ. Ιἰ ἰ5 Ὀεϊῖεσ ἴο οοπϑίἀεγ Υ ΤΙΝῚ ΓΡΞῚ 85 ἃ ρῆγαβε ἀθβου ίησ (μ 6 
ΔΡΡτοδοβίης επὰ οὗ 116 85 ἃ ςοῃβεάαυεποα οὗ ἴῃς ἀΐϑεδβε, Ὁ.) Ὁ Ὁ) δ 
δοουβαίἑνε οὗ ἀυταίίοη οὗ {ἰπι6 ἱπιτοάισεα ὈΥ ἢ 85 με βίψτι οὗ ἴῃς δες.; 
δηὰ ἸΝΧΝ, Ροϊηϊθα ἸΝΣ), δἃπ ἱγηρί. οὗ οοπιίϊηυεα δοίΐοη (68. ὃ τογὸ); 

ἀταηβἰδίίηρ ασπά αἱ ἐδ ἐἕνιδ ιὐλδη δ6 ἐπάᾶ καπιδ, μὲς δοιυεὶς τύεγα Κοΐηρ οἷ 
ἀμνὶπρ πύο ἀαγ5. Καε.᾿5 εχρίδηδίίοῃ 8 5ἰγηῖασ, “δϑουϊ ἵἴνο ἀδγβ 
(δείοσγε 18ς ἴβδυς οἵ με επὰ οὗ με ἀΐϑεβϑθὴ [βεὴ ἴῃ Ὀοννοἶβ τσεηΐ οὐἱ." 

-νῦπ Ὁ}]} αἱ ἐδ ἐένιθ 97 μὲς οἱοξπδϑς, Ὀὰὶ ρεγθαρβ τὰ βῃου]ὰ ᾿ς τεδὰ 
(ΒΒ. Ὁ» 1. ξ).---20. πτοπ Ὁ 10. δὴ δϑαϊιίοπ ὉῪ τἴᾷε ΟἈγοηΐεϊοσ, 
ζ΄. 4 Κ. 8:ι’. Ἀν, Τιυΐδοτ, ζο]ονίηρς Ἐ σνεδιαυΐᾳωμο ποη γεοίς, τεπἀετεὰ 
εν τυαπάε!ς ἀας πίολὲ 7εῖπι τὐαν (ἰ.6.,) Ἀς Ἰἰνεὰ υπάεβίγα Ὁ]γ) ἃπὰ 30 Ος. 

Οἰδεῖβ τεπάεσ σηά κδ ἀδραγίεα, τιομγηδά ὃν ποης οὐ υυϑποι δείπρ ἀφεὶγεά, 
Κε., Ζοε., Καυ., ΚΙ., ΕΝν5. 

ΧΧΙΊΙ. ΤὮο τγεΐρῃ οὗ ΑΒαζΖίδῃ δηὰ {86 υϑυγραίϊίου οὗ ΑἸΒΑΙ Δ ἢ 

(ο. 843-336 8.0.).-- ἸΤΒς Ὀτίεῖ τεῖρῃῃ οἵ Αμαζίδῃ (843-842) νψὰ5 

ταδτκεά Ὀγ {πε σοητπυδηςε οὗ [με 4]]ΠἸἀπηςς Ὀεῦνεε ἴῃς Ν. δῃηά 5. 
Κίηράοπιβ, ψνῃῖ ἢ ἱηνοϊνοά ΑΠαζίδῃ ἰῃ {πε τενοϊυϊίοη οὗ Τεμυ δηὰ 
Ιδά ἴο δἰ5 υπιϊπλεῖν ἐπ. ΤῊε ΟὨγοηίοϊεῦ μᾶ5 υϑϑὰ 4}} {πὸ τηδίοσίαὶ 
οὗ 2 Κ. ςοποεγηίηρ [ἢ 5 τεΐστι δῃ ἃ [Πς ἀϑυγραίίοη οἵ Αἰ α]δῃ, τί ἢ 
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186 Ἔχοορίίοη οὗ [με παγτγαίίνεβ οἵ {με ἀδαίῃ οἵ Αμδζίδῃ δπά [86 
ΤηΆβ5ϑοσα οἱ [Π6 ῥγίηςαβ οὗ ᾿ἀΔῃ. [πῃ σὶνίπρ ἴδε δοσουπί οἵ [6868 

(νν. ν.9) Βα μᾶ8 [οϊ]ονε, πίίμουΐ ἃ οἰεαγὶν ἀἰβοεγαῖθ]ς τηοίϊνε, 

8ΠοΙΠεΓ βουχος (υ. ἐ.). 

ΚΙ., ἴῃ ἴδε πιδίη, δέϊες Βῃ., δϑϑῖσιϑ ν.! ἰο Μ δπὰ δοϊἀ5 ἰ8δὶ νυν." 9 

δῖε Μ᾿ τεοεηβίοῃ οὗ 2 Κ., διὰ {Ἰκενίβα νυ. 1:9 δῖε ἕο) Μ. Ώϊς ἰδς 

ΟἸἈτοηΐοϊος ἀουθῖ]ε88 ἄσονν ἴἰδς ναγίδης ἱπίοστηδίίοη οὗ νν.;: 1:9 (υ. ὁ) 

ἔτοτα ἃ Μίἀγαβηῖς βουσος, ἴῃς πδιγδίϊνε γεὶ Ὀδδγβ ἴδε τρδυῖκβ οὗ ῃῖ5 οουυροβὶ- 

ὕσοι, εβρϑοίδι!ν ἴῃ ν.}» ἴῃ ἴδε υβ6 οὗ πεῖν ΨῸΙ ((. 23), Γλ2Ὁ Ὁ ΚῚ ((. 129), 
διὰ πὸ Ὃ} ([. 92). 

1-6. ΑΠαζίδἢ᾽ 5 ομβασζδοῖοσ δῃὰ Ὀχίοξ σάσϑοσ.-- -ΤΆΚοη, δέου ἃ 
ςομροβίίς ἱπίγοάπςίοΥΥ νεῦϑα, ἔγοτῃ 2 Καὶ. 85: .-Ἱ. Α4ηπά μδ6 ἱμμαῦ- 
ἡαπῖς οἵ “εγμδαϊθηι} ἀδεεῖς, δοοογάϊηρ ἴο [πΠ6 ΟΠγοπίοϊοσ, το 5}8}} 
Ὀε Κίηρ, ΡΥΟΌΔΟΙΪΥ ἰῃ νίενν οἵ πε ἀἰβαβίοτα ψὨϊ ἢ [Ὡς ΟὨγοη ΟΙογ ΒΟ] 45 

ἴο πᾶνε Ὀεΐδ! θη (πε τογαὶ ἤουϑ6. Οὐ. [με ἐπι τοπειηεηΐ οὗ [εῃοα- 

842 (πε βοὴ οἵ 7οβίδῃ Ὀγ ([ῃ8 Ῥβορὶε δἰζεγ {πε ἀϊβαϑίεσ δὶ Μερίἀἀο, 
2 Κ. 23". ϑ0οἢ υπυδιαὶ δοϊΐοῃ νουἹά ἐπαρὶν ἴμὶ (ἢ βυςοεβϑίοῃ 
τᾶ5 ἀϊδρυϊεα.---Α μβαφίαν, “1:6 γομφιρεδὶ 50}. ΟἿ. 21"".--ἴτον αἱ! “1:6 
εἰάοεὶ, “1:6 δαπᾶ τολο σαηις δ [2:6 Αγαδίαμς ἰο "1:6 σαπεῤ σἰσυ]. 
ΤὨΙ5 ἀεβοσῖθεβ (ἢς ἰαϊε οἱ [πε τογαὶ ῥγίῃςεβ Ὸ 5Θθ ΠΡῚῪ ΜΕΓΕ 
5ἰαίη 116 ἴῃ ([Πε Πε]ὰ ἴῃ σδπρ ΗΥ ἃ τηδταυάίηρ Ραπά αἱ (ς {πιὰ 
οἵ ἴῃς ῬμΠ 5ἴπα δη ἃ Αταβίδη ἱπναβίοῃ (21:5 .). (ᾧ, βονονεσ, τοδὰ 
αἰ δεγεμεν, πλαϊκίαρ (ῃς πογὰ σδιὴρ ἃ (τἶραὶ οὐ ψεορταρῃίοαὶ πᾶπια 
οὗ [δε Ατδρίδῃβ (υ. ἐ.).-. Ῥονίγευο γεαγ5} τ Κι. 85 {νεηίγ-ῦνο. 
ΤΙ ἰδἰΐεσ Πα τθ6Γ 5 πλυ ἢ ΠΘΆΓΕΓ σοΙτεςῖ, βίποα δοσοσάϊηρ ἴο 21 

(2 Κ. 8::) 7Τεβογδιι (με ἔδίθεῦ νγᾶ8 ΟἿΪῪ ἰοσίυ γεᾶγϑβ οἱὰ δἱ ἴῃς {της 

οἵ μίβ ἀεαίῃ. (ὦ [85 βετε δυθμγ.---ΤῊς ἀαμρπίεν ὁ Ονιγί]. Ὁ ιγὶ 
νὰ8 ἴῃς λίθος οἵ ΑμδΡ, ἴῃς ἔουπάεσ οἵ ἴῃς ἀγπαβίγ, τ Καὶ. τό ".. 
Ῥαπμρλίον ἰΒ ἤοτα υϑοὰ πὶ (6 πηεδηΐηρ οὗ σταη δι ρῃίεσ, βίμοθ 

ΑἸ] ΙΔ ἢ ττᾶ5 ὑπαυοϑιοηΔΌΪΥ με ἀδιρηῖοῦ οὗ ΑΒΔΡ (ς΄. 18: 215).---8. 
Τὸν μὲς πιοί ον ιυας ᾿ἷ5 σομηδοῖον ἰο ἀὧο τυϊοκ64}}}] δῇ δά ἀϊπίοη ἴο ἴῃ 
ἰεχί οἵ 2 Κ. 8"ν,- -Α ἢ, ον “6 } τύεγὸ μὲς σομρδοῖδονς αὐ ον ἐλμ6 ἀδαϊ 
οἵ μὲς }αἰον ἰο μὲς ἀοείγμοοη. ΗΣ τυαϊξεά αἷ5ο αὔον ἐπεὶν σομρι56}] 

4150 δὴ δαάϊιίοη ἰο 2 Κὶ. 8:":, Τῆς ΟὨγοηΐοϊεσ (ἢ δια ΡΠ 51568 
1τῃε δν}]} ἰμβυεηςε οὗ [Πε δϑϑοοϊδίίοη οἵ (μ6 βουϑε οὗ Πανὶ σὴ (μαὶ 
οἵ ΑΒδΡ.---Απὦ ἔξ τυοπὲ τυ σ εἤογανι, εἰς.]1. ὍΤὨε δἰ δος θεϊνθεῃ 

τῃς Ν. δηά 8. Κίπράοιτῃβ ἴπυι8 σοπεϊπυδὰ (οὐ. 18), ἀῃ ἃ [Β6 γγᾶγ 30 
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ψῖ ἢ ἴῃς ϑγτίδηβ, ἱπ ψ Ὠἰςἢ γα 6] βθαπὶβ ἴὸ πᾶνε ραϊποϑά ἃ σεγίδί ἢ 
δαναηΐαρα, βίηςε διμοίἢ- δὰ (οὐ. 185), ΑΙ ΠουρΡἢ 511}}} [86 σεπίτα 

οὗ πλ Παγν ορεγαίίοηβ, νγ85 δἱ [Πἷ5 {πιὸ ἴῃ [86 ροβϑεβδϑίοῃ οἱ [5γδεὶ 
(ζ .2 Κ. 9:).-επαταε! τε [ουπλεσ σεπεσγαὶ οἱ Βεη- βδάδὰ Κίησ 

οὗ ϑγτία (ο΄. 163), ἀῃὰ πον ὈΥ υϑυγραίίοη, ᾿ξ ποῖ «͵5ο δϑϑδαβϑϑίηδ- 

(ἰοπ, ᾿Ϊβ ϑυσσαβϑοσ (οἷ. 2 Καὶ. 8-.).----:Α ῃ πὰ 16 5 γγίαη5)]. Δμοῖμεγ 

τοδαϊηρ ἰ5 αἀγολεγς (νυ. 1.).--- ἸἩ οι θα 7 ογαηι]. ΤὨΘ ἴννο ὩδπΊῈ5 
“ελογαηε (ν. 5) δῃια ζογαηε τε ἴπε 5816, 5: ΠΊΡΙῪ 5ρε]]ϑ ἃ ἱπ ἃ βμογίεσ 
οὐ ἸοΏΟΓ ἴογπι (υ. 1.).--θ. Α4πὦῶ ἐε γείμγηοά [0 δ6 φαϊοά ἐπι .) ἐπγε εἰ 
ΟΥ̓͂Σ ἐλι6 τυομμᾶς εὐἰῇ αὐμϊο; πὲ μαά δοοη σηίήθη (Ἰἴϊ. ν Ὠϊςἢ πον μδά 
5πιϊ 6 Ὠἰτα)}]. ὙΠὰ5 1815 βεηΐθησα 5 ἴο θὲ τεδα δἴϊεσγ 2 Κὶ. 8:".-- 
"εαγεο) ταοᾶ. Ζεγ ἐπ αἱ τῃῈ εδϑὶ δπά οὗ με ρῥἰδίῃ οἵ Εβαάγδείοῃ, 

δρουΐ τηϊάνναν Ὀεΐνεεη Μερίἀαο δηὰ Βείμββμεδη. [1{ 5 Ἰοοδαίεα 
οη ἃη δργυρὶ Π}}}, ἰεγτηϊηδίίηρ ἴπΠ6 τάηρε οἵ ΟἸΡοα, βοῆς ἴνο 

Βυπάτεά [δεῖ ἀρονε ἴδε ρῥ]αίη, οἵ ψῃϊο ἢ ̓ξ σοπηηδηά5 ἃ πε νἱενν. 

“])ε;γὲ οἱ ννὰβ ἃ οἰτυ οἵ τεϑίάεπος ἴογ ἔμε τογδὶ ἔδγαῖν οἵ με Ν. Κίηρ- 
ἄοπι. Αμδὺ μὰ ἃ ραΐδοε ἵμεσε (1 Κὶ. 21,).--αρια}] 1.6., Ἑδτιλοίῃ- 
Εἰ]εδὰ.---Α»πΜὦ Αμαεία!». .. πτὐεπὲ ἀσιυμ]. ὙΠε ἐχργεββίοῃ τυέπέ 
ἀσιυη ββετὴβ ἴο ἱπιρὶν {μαὶ ἴΠ6 νἱβὶϊ ννὰβ τϑδάβ ἔγοπι [δγυβαίεη (σ΄. 
2 Κ. 9..), ΔΙ Πουρἢ βοπια {μη κ [μὲ ᾿ς τυεπὶ ἀσιυπ ἔτοτι Ἐδιηοίῃ- 

δἰ Ιεδα. 

1. ΤΩπῸΣ ὈΛΣ ΨΩ ΜῺΠ] ἰδ οοἴτυρί. (᾽ ἐπ᾽ αὐτούς οἱ “Αραβες οἱ 
᾿Αλειμαζονεῖς ρῖνεβ πο αἰά, ἐχοερὶ Ὁ βυρρεβίϊησ 1πδὶ ὉΠΟΟΡ τηᾶγ πδνὲ 

[Αϊϊεη ἔγοτα ἴμ6 ἰεχὶ δἰϊζογ μ3.---ὥ. ὈΌΦΥ Ὁ}2..Ν] ὥδβα )ο, ὦν, ὦ, 2 Κ. 
85 22 ΕΘΝ 8 ργοῦ Δ ὈΪΥ οτἰ χῖπαὶ μεγε (υ. 5.).-}»} ὧν Αχααβ ἰ5 
ἀουθί!εββ ἃ ςοττεοιίοη, ς΄.  Κ.---8. 10 ΚῈΔ 2] 2 Κ. 85:15».---δ. Ὀγν0} 
ἃ Κ. 853: 00) οὐ. 21".--ὐκοσυ 100] νδηθηρ ἰπ ὦ δπὰ 2 Κι., ροββίθ!υ ἃ 
Εἰοββ (Βη.).---Ὁ»}  Κ. Ὁ».--τκιη] δ5ὸ τυ τίτιοπ Ὀππιπ, ο΄. ν. 4. ΒοίΒ 
ἔοτπιβ ὁσοὺγ ἴῃ 2 Κ.---Γ12 3} Φβ 'Ραμὰ, νυ 'Ῥαμαθ ροΐπὶ ἴο 93 δ5 ἴῃσ 
οτἰ ξὶπαὶ νος] ἰβαϊΐοῃ, βεὲ δι. 58ΒΟΤ,. οἡ  Κ. 225.--Ὁ) Π] ἃ ἔενν Μ55.,) 

Ἔ, Ὁ, δηὰ 2 Κ. Ὀ"ν, δπὰ βο Βε., Κα', Ζοβ., ΟἽδ., Καὰ., Κι. Κορι., ΕΚ 9.--- 
6. 3ΦὉ"}] ὦ Ἰωρὰμ, 2 Κ. 8:9 ΓΞ ἸθῸΠ Ὁ5)».---.}] δθουϊ τνγεῖνε Μ55., ῶ, 
5,1 Κ.)0 νιΐςοΒ τεδὰ ἢ Βε., Κε., Ος., Καα., εἰ αἱ.---ἀΠ5}}} 2 Κι. γηξν. 

ἴδια Ἰογίμεγ 15 τόσα πδίυγαὶ, Ὀυὶ με ἰδίίεσ δ] ον Ό]ε, τ΄. τ. ΤῊ. ὃ 27 ()ν, 

δἰβο 51. 580Τ7.--- Κ. δάἀβ 1ῃε βυ)εςῖ Ὁ πν, ψῃὶ ἢ 18 ϑυρροτίοα Ὀγ ὦ. 
“ἘΜ }Ἐ}} 8 σοργίϑι᾽ 5 Εἴἰτοσ ἴοσ ἸΣΥΠΝῚ, ΜΠ Πἰσἢ 5 Ἰουπὰ ἴῃ Βἰεεη Μ55., 

ΧΊβ8., δηὰ 2 Κ. 

1-9. ΤΒο ἀδαίμ οὗ ΑΒαζίβῃ.-- -ΤῊ 5 αἰ ἴεγβ ἔτοπι [Π6 δοσουπί 
δἰνεῃ ἴῃ 2 Κ. ἴῃ ἴῃε [ο]οννίηρς ραγίίουϊαγθ. ὙΠεγε [86 ἀθδίμ οὗ ἴῃς 
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Ῥτΐποαβ ἰ8 ρἰδοθά βυρβεσιεηΐ ἴο [εἢιι᾽5 δἰΐδοῖς ρου Αμδζίδῃ (2 Κὶ. 
1ο" 4), ψ Ἐ16 τῃ6 ΟὨτοηΐοΪοΓ οσ 818 βουσγοα ρ]δοαθβ (μεὶγ ἀθαὶἢ ἂρ- 
ΡΔΓΕΠΓΥ ἄτγβϑί. Αμαζίϑη αἰβο, δοσοοσάϊηρ ἴο 2 Κὶ., τί 68 ἔοσί ἢ ψ ἢ 
7ογᾶπι δῃὰ τηεείβ ει, δη ἃ τυ παϑϑίηρ (Π6 ἀδδίῃ οἵ Τογατι 665 δηὰ 
ἰβ Ῥυτϑβιεά Ὀγ ἐδ δὰ πουπμάεα ἰῃ ἢἷ5 σμασίοῖ πϑᾶγ [Ὁ] 68πὶ Ὀγ οπς 
οὗ Τελυ 8 πηδη, θυΐὶ Βα γθδοθθβ Μερίάἀο δῃὰ ἀΐεβ ἱμεσε. ὙΒεη δΐ5 

βεσυδῃῖβ ΟΔΙΤῪ Ὠΐτη ἴο Τεγυβαίε (2 Κ. 9᾽} .). Ηδετε, οῃ ἴπε οἵμεσ 

Βαηά, Αμαζίδῃ ἰβ γτεργεϑεηϊθα 845 σδυρηῖ ἢ }]6 Ὠἰἀϊηρ ἴῃ ϑαγηδγία 

δηὰ 5ἰδίη, βανίπρ Ὀδεη Ὀσουρηΐ ἔοσί ἢ ἴο ]ευ. ΤὨΐ5 πατταῖϊνε 8 

ἱστεσοηο δῖε ἢ ἴῃς οἰ μοῦ ἀπ ρσοῦδΌΪΥ σΟμ,65 ἔγοτὰ βοῖηδ Π8Γ- 
ταῖοσ ψῆο, (ὨἰηΚίηρ οἱ ἴμε οἷοβε δβϑοοίδιίοῃ βεϊνψεε Αμαζίδῃ ἀπά 

[8ὲ Βουβε οὗ Αμδῦ, δῃά ἰΐ5 εν} σοῃβθαυθηςαϑ, ἱτηασίηοα ἴμαὶ μα 
ΒοΌΡΗς τεΐαρε ἰῃ ϑαπιαγία δη ἃ νγἃ5 ἔγοσῃ ἴμεηος ἀταρσρσοα ἔοτί ἢ πὰ 
εἰαίη.---Ἴ. Απά ἵγονι Οοά τας 4:6 ἀεείνμοίίοη 97 Αἰαείαν 50 ἐδιαὶ 

με σαν! ίο 7ογαρ] ἱ.6., ἰἴ τὰ 5 αἰνεῖν ρυγροβεὰ [μαἱ Αμαζίδῃ 5ῃου]ὰ 
ἔο ἴο Τοτγδπὶ ἴο ᾿͵8 ἀεδβίγυοίίοῃ.---Απὦ τὐπόη ἦς σαηις ἠδ τυεηξ οἰ 
«οὐ ὕογαηε μπίο 76}μ]. ὙΤμδ ἵνο Κίηρβ, δοοοσγάϊΐηρ ἰο 2 Κὶ. 95", 

τοάς ουὖΐ ἰορεῖδμεσ, βδο ἢ ἰῃ 5 οὐ σμαγῖοΐ, ἰο πηεεῖ 7εἢι.---ἰλοηι 
γαληυεῖ! κα αποϊνμεά ἰο ομ! οὗ "6 πομδε οἵ 4,8αὉ]. Ασςοοτάϊηρ ἴο 
1 Κ. το", Ὑδην ες σοτηπηδη δα ἘΠ|)Δἢ ἴο ἀποίπι 7εδὰ Κίηρ ονεῦ 

15γδθὶ. ὙΤῊΪβ γὰ5 σαιτί θὰ ουΐ ΒΥ οπε οὗ (πε βοῃβ οἵ ἴπε6 ργορμεῖβ 
ςομηπηββίομθαά Ὀγ ΕἸ15μ4 (2 Κ. 9'-3), δῃὰ ἴῃς δοῖ νὰβ ἄοῃης ἔυγίμεγ- 
τάοσα, δοςογάϊηρ ἴο {πῈ σοιαρ ον οἵ Κίπρβ, νυΐ ἢ [ΠῈ ἀϊγεοῖ ρυγροβα 
τ8δῖ τ1ῃ6 μουδα οἵ Αμδὺ σωϊρῃϊ θὲ ἀεβίτογεὰ (2 Κ. 91-.).--8. 45ἀ 
ἐπ σοης οἵ {δια δγοιδιγε]. (ὦ οταῖ᾽5 δος δῃιὰ ργεϑεγνεβ ργορδθὶυ ἴμ8 
τς τεδαϊηρ (υ. ἰ.). 1 δομς 'β σογτεςῖ, ἐπε ἴμεϑα νἱοῖπιθ ΈΓα 

{π||6 1445, βίποε {μεῖγ σταπά δι μεσ }οσᾶπὶ νγᾶ8 ΟἿΪΥ ἔου γεαγϑ οἱά 
οἢ δἰβ ἀδδίῃ ἴῃ (με ῥγενίουβ γβᾶσ. ΤὴΘ ρῆγαβθα ρηπ σοί 5 8150 

ΤΩΘΔΏ8, ὈΓΟΡΕΙ͂Υ, βεσνίηρ 88 βίδίε οβῆς 4 ]5 οὔ οἰσοσβ οὗ [6 ΔΓΤΩΥ 
(υ. ἐ.), δῃά [ξ βδϑβεῆβ ργοῦδθ]ε ἴμδἱ {Π686 νἱςι 5 ΤΈγῈ 50 ἰπιθεηἀθά, 
δηὰ ἰμδῖ ψε πᾶνε ἤεσε ἃ ἰτδαϊοη οὗ [με ἀεδίῃ οἱ ὄδγοίδιεγς οὐ ἀὐῃμ5- 
μιν οὕ Αδαξίαἴ, χυῖϊϊε ἀἰ εγεηὶ ἴτοτα [ῃΠδἱ οἵ 2 Κὶ. το!" ι., ψΒεγα ἰοσίγ- 

ἴνο οὗ [πεῖ ᾿νεγε 8]δίη Ὁγ με σοπηπλδηά οὗ Γεπ, οη (Πεῖγ αν ἴο 
Υἱϑί: {Πεὶγ σουϑίη5 οὗ [6 ἤοιιϑεὲ οὐ Αμὰρ. ὙὍΤῆε ἰαἴῖογ 4150, ἃ5 ΔΙ γεϑαν 
ποίοά, πιεῖ {Πεῖγ ἀθαί ἃ ἀδὺ οὔ ἔνο δἴϊζεγ [πε ἀβδίῃ οἵ Αμαζίδῃ, 

ΜΈΠῸῈ (μεθῈὲ ἅγὲ ϑἰδίη Δρραγθητγ Ὀεΐογε (μαΐ ἐνεηΐ.---9. 4πώῶ πε 
δομρὴ Αἰαείαϊ απά μέγ ἰοοῖ μδην---ποῖυ πε μαά δάση ᾿ἐηιδο} ἐπ 
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ϑαγπαγία---απὰ [πεν ὅγομρῆ κῆρι ἰο οἶς απ ῥμ μἶπι ἰο ἀδα.}}] ἃ 
ἰοία!}}ν ἀἰβεγεηΐ σεργεβεηϊδίίοη οἵ [με ἀθβαίῃ οἵ Αμαζίδῃ ἔγομι {μὲ 

δίνεῃ ἰῃ 2 Κ. 9" (υ. 5.).--Α "πῶ {πεν διγίοά ᾿ιἴη2} ΔΡΡΑΓΈΠΕΪΥ πῃ 

ςοηίταϑί ἴο ἰδανίηρ ἢἷ5 θοᾶν ὑπθυτὶοά, ἃ5 ννὰ8 8.1.8] συ] ἃ ῬΡΕΓΘΟΏ 
80 πηεῖ ἃ νἱοϊεηΐ ἀθδίῃ δἱ ἃ Κίηρ᾽β ςοιητωδηά. Δσςοσαΐηρ ἴο 2 Καὶ. 
95 8Ϊ5 βεσνδηΐβ σδιτὶ δα ἢἰβ θοὰγ ἔγοπι Μερίαἀο, ψμεγε ἢ αἀἰθά ἔγοτα 
τε εβξεοῖ οὗ ῃἷ5 ψουηά, ἴῃ ἃ σδαγίοί ἴο [εγυβαίεμ, “μὰ Ὀυχοα Ὠἰπὶ 
ἰῃ ἷθ βαρυ οῦτε ψῖὮ 15 ἔδίμοβ ἴῃ [86 εἰν οἱ Πανιά.᾽ Βαυϊῖ [Π6 

ΟἸσοῃίοϊοσ ββεια ρὴν σου] ηοὶ Ὀτίηρ εἰτηβε! ἴο τεσογά 80 μβοηουγ- 
806 8 ἰαῖϊε ἴογ ἃ Κίῃρ 350 σερσοῦδίε δηὰά βυςἢ δὴ οδ]εςὶ οὗ ἀϊνίπα 
ἡυάστπεπί; δηὰ [6 Ὀυσίαὶ σταηϊεὰ δίτη ἴ[μ6Ὲ ΟὨγοη ο]ογ δἰ οννοά 
δίνεῃ ΟὨΪ]ΥῪ ἴογ ἴῃ6 58 Κα οἵ ἢΐβ ρίοιβ σγαῃάαιμεγ: γον ἐμεν βαϊά 

με ἐς ἐμ:ς 5οη οἵ ὕεμοσμαρδῆα υὐο δομρὶὲ Υ αἰεὶ; ιὐὴ} μεῖς υὐποὶς 

μεαγί.---Απά {6 μομδε οὐ Ακαζίαϊι μαά πο Ξἰγοηρι} ο ποία ἐπε κἰπρ- 

ἀοη1}] ἤδηςα ἰδ ραβϑεὰ ἱπῖο ἴπε σοηίτοὶ οἵ Αἰ ΠΑ] Δ ἢ. 

Ἴ. ΓΌΛΣΣ 7] ἔτοπι Ὁ.) ἐγεαὰ ἀοιυη, ἐγαηερίδ.--- 2} Ὁ νι ἱπαπίανε 
Ῥοϊπείηρς ἴο ροβίεῖνε οοπβεαιεηςθ, Κοα. ἢ]. ὃ 4ούε.----ῖσν ὙΚ22}] ἃ ἰδῖς 
ἰάϊοπι, τ. ΤΗ͂. Ῥ. 157 π.--τῆγτν ὉΚ] τόσα οἰθαυὶγ ἱῃ ἃ Κ. 9"  ΓΤυ. 
--8. 092] βοῦς μ858. “2. ΝΙΡΒ, Ὄχργεβθεβ τεοὶρσοοδὶ δοίΐοη, οὔ 
ΒΏΒ. θὺθ ΝΊΡΆ., (68. ἃ ς14..---)2] νηιΐηρ ἴῃ ὦ δηὰ 2 Κὶ. το ψῆετε ἰΐ 
τνδ5 ἐδ ὑγείδιγεη οὗ Ακαξίαλι ᾿Βο νετε βἰαΐη. ΤῊ 5 νγᾶβ 16] οὐ ψῖπ8] μεγα 

δηὰ ἃ ρ]οββαῖοσ ἱπϑεγίεα .)2, βίποβ Αμαζίδῃ᾽ β Ὀγεΐβγεῃ δὰ δἰγεδαυ ὑδεα 
βἰδίη δοςογάϊης ἴο ἴπε Ομγοηίςϊεγ᾿β δοσουπῖ, ν. ".---ϑιΦῸ] ἀεποίεβ 
χογαὶ οὔίοενς, φῇ. 173 τ ΟἩ. 271 28: Ἐπὶ. τ19 Ῥσ. 2012, ΒΏΒ.---ϑ. ΝΞ ΠΓῸ ΝΥ] 

(ὦ ἰατρενόμενον τα ΝΒ ὝΠΌ.---ὩΠΓ Ὁ} τεδά 535. Ἰπῃ---- ψὴμ ὦ, Ἡ, ΞΡ, 50 

Οε., Κι.-ρὸ... ὍΝ] ἱπΐ. ΠΝ, δὴ ἀηυϑυδὶ οοπϑίσυσοη, Ὧτγ. 

ΤΗ. ὃ 202 ((.), 6.68. ὃ ττ4]. (]. 129). 

10-12. Τῆο υδυγραίίου οὗ ΑἸΒ4116}.---ΤΆΚεη ἴγομι 2 Κ. 1τ'- 
ψτἢ 5Πρῃϊ νατίαἰίοηβ. ΤῊ ἀϑυ8] ἔοσγαυ]αβ ἱπἰγοάυςίπρ δηὰ οἱοβίης 

ἃ τεῖρῃι ἅγα οὔ δα ἴῃ [Π6 σα56 οὗ Αἰμα] ἢ, θδσδυβα 5ῃ6 ἢδά υη]αᾶν- 

{0} βεἰζθὰ {πε ρονεγητηθηί.---10, Αἢ] {16 γογαὶ 5664] Ἶ.6., 411 [88 
πιδ]ςε βεθά, ποῖ Πεο}βϑδιν [πο ἀ ἴο 1ῃ6 οὨϊ]άτεη οἵ ΑΒ αζΖίδῃ.---11. 
ΤῬαμρῖμεν οἵ ἐλ: κἰη 6} 1.6., ἃ ἀδυρῃίεῦ οἵ Κίῃρ }εμόγαπι, Ὀὰΐ ρῥγοῦθᾶ- 

ὉΠ ὈΥ Δῃοίμεσ νας ἴμδη ΑἰΠα] Δἢ (50 705. 44: ἰχ. 7, 1).-- 1 π {16 
δεά ολανεδεν} γεν (μαὶ οἵ [πΠ6 τογδὶ ραΐδοβ, ἔγοπι ψΒ ΟΝ 
7ολϑἢ νγαϑ ἰγαῃϑίδγτθα ἴο [86 ΤΈμΊρΙῈ (νυ. ν).--- ΤῊΣ τοῦῖξε ο 7 εκοϊαδαὶ 

4}ι6 ῥγὲδς!} ναιτπρ' ἰῃ Κίηρβ δηα ργο Δ ΌΪΥ ἃ πλεγα ϑυγτἶβα οἡ ἴΠ6 
Ρατί οὗ ἴμε Ομγοηΐοϊοσς ἄυς ἴο (μὲ ἴδοϊ {πᾶὶ [ῃ6 ἰπίαῃι ῥχίηςε βη- 
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ἡογοά {πε ῥχοϊθοϊΐοῃ οἵ Τεποίδαα δῃὰ νὰβ ρδοθὰ Ὁγ ἷπὶ οἡ ἴΠ 6 
ἴγοης; γεῖ ἃ ποραῖϊνε σαηποῖ θεὲ ργχγονεά. Ἐν. μεϊά (δαί (με βίδίε- 

τηθηΐ νν85 σογίδί ΠΥ σοηυ πεῖν Ὠἰβίοσίοαὶ (ΕΠ ἐ5,. ΓΝ. Ρ. 135). (Ρεῖ- 
ΒΔΡ5 αἰϑοὸ (ΑΞ. ... 11. Ρ. τοο.) 

10. ΠΝ] ὁ Κ. ττ' πρκν, ΟΕ. ῥγεϑεγνεβ ἴδε οτγὶρίπαὶ ἰεχί.-----Σ Ἵ.] 
2 Κ. ἼΩΝΠΥ 8 βυρροτίεα Βεγε ΟΥ̓ βοπὶς μ55. ἃπὰ Ὗτβ8. δῃὰ βΞβουϊὰ ὃς 
[ο]ονθὰ, 80 Βε., ΟἽς., Κϑυ., εἰ αἱ.----ῖντντν Γ.29] αὐ ἀεὰ ὈΥ ἴδε ΟΒτοη- 
ἴοιεν. --11. ΡΥ") 2 Κ. 1τ' γῆφυν δηὰ 30 (Ὅ8:} (Ιωσαβεε), δηιὰ 5ἴποα 
Γι οουἹὰ Βᾶνε ςτερὶ ἴῃ τὨσουσῃ ἴδε ἰπβυδηςς οὗ ἴῃς [ο]ονίης Γ2, ἴδς 
τεδάϊηρς οὗ 2 Κὶ. ἰβ τεραγάεὰ 85 οτγἱσίπαὶ Ὁγ ΚΙ., τὰν, ΗΡΝ. Ρ. 2ξς, 
ΟΒεγπε ἱπ ἘΒ΄. ατὶ. Τεμόβμεθα. Βαΐ (ὅλ Ιωσαβεθ τηδγ Ὀς οτὶρίῃαὶ (δ 
(οΡ. ἴῃς υηςΐα]8 Ε δηὰ Θ) ἀπά Ἐ ξιρροτίβϑ 4466, Ββεῆος ἴδε ἰεχί, (που 
υποεγίδίη, μδὰ Ὀείίες θὲ δ᾽]ονγεὰ ἴο βιδηά.---Ἴ ὉΠ Π2] παητίηρ ἱπ δ, 
Ἐς ἢ τεχί, Βονσενετ, 1 οὶ Πἰκοὶν ογίχίηδὶ ὦ, ο΄. Ψ, 5. 2 Κ. δά 58 Ὁυν" 
ἸΩΝ ΓΝ, ὈὰΣ ΟἿ. 888 ΜΠ "5 1Π5 ΚΝ ΤΟΝ ὉΠ ἼθΌ" Γ2 γροφεν 

ΠΝ ΠΥῚΚ ΠΓΛᾺ δία ἴῃ [86 νεῦβθε, βθῆςς ἰξ μα8 θδδη Ἵοοπ)εςίυγεα {πδὶ 
ἴδε εἴοϑεγ ἀεϑογριίοη οὗ 7εβμοϑβαθεδί [ε}} οὐἱ ((δῈ πτογάβ "ὉΠ ΓὩ σε- 

τοδί πἰησ), δηὰ νγᾶ8 ἰδίεσ δα ἀδὰ ου (με πιδγρίπ, γῇθηςς ἱξ στερὶ ἰηΐο ἴμῈ 
ἰεχί δέϊεσ ἴῃς βϑεοοηὰ 7εμπόοββδθεδίῃ (ΒΏ.). ὙὍὨε Ροββι ὈΣ} Υ τεπιδὶηβ ἱμδὲ 

ἴδε ΟΒγοηΐοϊασ Ηἰπηβοὶ ἱπ ςοργίπς ἔγοπι 2 Κ. δοοϊἀδηΐδιν ον τοὰ τς 
τοσὰϑ δέϊεν Ἴ δηὰ βρθβθαυθηι! ἱπβοτιοα τμεπὶ Ἡ Βετα ἴμεν πον βίδηά. 
-πϑ 105]  Κ. Κι. ογγιοοσ, ΓΒ. ργεβεγνεβ ἴῃς οτίσίῃδὶ τεδαΐηρ, ο΄. 
5... 580Τ7.---γΓ} νὰβ δα άἀεὰ ὉΥ ἴμε Οβσοπίοϊεσ ἀρρδγεηι ἴο τδκα 
ἼΠΡΣ Ὁ ΓΝῚ ἸΓΝ οἰεᾶγεσ. Ὅς ἰδίίεσ βεεπβ ἴο ὃε ἃ ᾳ'οβ8 ἱπ 2 Κὶ., 8ι. 

58ΟΤ.--ΝΥ̓ΘΛΓΌΓ]  Κ. τν πον, ΟΠ. δρδαίη ργεβεσνεβ ἴῃς Ὀείϊίεσ 
ἴεχὶ, 51. 5ΒΟΤ.--- 0] ὁ Κ. ΓΌΝΊ.---12. ὉΓΝῚ  Κ. 1τὸ ὭΓΚ.-- 
ὈΟΝΠ Γ}2] 2 Κ. δν "2. 

ΧΧΊΠ-ΧΧΙΝ. Το τγοΐρῃ οὗ 7οδβὰ (ο. 826-706 Β.0.).---Ἰη [86 

τλδὶη 8 5 Π1ρ16 γεργοάποϊίοη, τυ πιάτο σεν ϑίοη δηα διῃρ]}18ςά- 
τίοη ἰῃ Ὀ]δοεβ, οἵ 2 Κ. 11'-12". Νόνεγα εἶδε ἄοεϑβ ἴῃς ΟΒγοηίο]εσ5 
τοί Ποά οὗ ἰπιεγργειίίηρ Ὠἰβίοσυ ἀπα ἰηἰτοάυςίηρ ποίίοηβ οἵ 815 οὐτι 

{ἰπλδ ἃ5 σοῃ ΓΟ] ρ᾽ [δοίουβ ἴῃ [ῃ 6 ΘΑ ΠΟ Ὠἰ βίου πλογα οἰ θα Ϊν Δρρδᾶγ. 

(ΤΊ εϑε ομδρίογβ ᾶἅγε δ] ονεά ἴο θὲ ἢΐ5 σοπηροβιἴοη ΌὉγ ΚΙ., Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 
ς. 23 ὉΥ Βη., 0 Βο]45 ς. 24 ἰπ [πε πηδὶῃ ἔγοπι {π6 (ῃσοη!ο οσ ̓Β 
50 το 6.) Ὅμ6 οὐ] πο οὗ (μ6 πατταῖϊνε 5 85 [Ὁ] ονν5: Τα γουϊμέιϊ 

Ῥγΐπος 7οδϑῆ, μῸ μαά Ὀδεὴ πίἀάξδη 5ἰχ γεᾶγβ, ἰ8 οσσονθὰ δηὰ 
τεςεϊνεά 85 Κίηρ, ψὮ16 ἴῃς οΪἀ χυδεη- τοῖον ΑἸ ΒΔ] Δ 18 ϑἰαῖη. Α 

ςονεηδηῖ ἰ5 τηδᾶς ὈΥ͂ (ΠῈ Ρθορὶε ἴο βεγνε Ὑδῆνεμ. Τα ἴοαρῖα οὗ 

- Βδ8] ἰβ8 ἀεβίγογεά δηὰ [5 ῥγίεδὶ βἰδίῃ (ς. 23). ὙΏεη σοτθβ 8δῃ 
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δοοουπὶ οἵ (86 δοιϊν!γ οὗ 7οαβῃ, ψο στεραῖσγβ με Τϑρὶς δὰ 
βΈσνεβ Ὑδηνε ἀυγίηρ ἴῃς [6 οἱ Τεμοϊδάα (πε ῥγίεβί, ψῇο μιδά 
Ῥἰδοεά μἷπι ρου ἴπε ἴἤσομθ. Βαΐ δἵτεγ ἴῃ ργίεϑί᾽β ἀδαίῃ με γ᾽θ! 5 
ἴο ἴπε ῥυίῃςεβ οὗ Τυἀδῃ δηά οὐϊῖναῖε5 [π6 γουβῃὶρ οἱ Β88]. ΕῸγ 
1815 ἢ 5 ἀδεπουηοδά Ὀγ ἴμε ῥσορμεῖ Ζεοματγίδη, σῆο δἱ (Π6 σοπὶ- 
τηδηά οἵ (με Κίηρ ἰ5 βιοπθά, Τῆδ τεϊϊ σίου ἀείδοιϊΐοη δηᾶ τηυγαεῦ 
οὗ [με ῥγορβεῖ ἃτα ποῖ τηβηϊοηθὰ ἴῃ 2 Κ. δηὰ πηδᾶν θὲ ἃ βυγτγηΐβε οἵ 
1ῃς ΟὨ χορ ίοΙοσ οΥ ομδ οὗ Ὠΐβ βοῇοοὶ, Ὀεσδιιϑα Βοη16 βἷπ νὰ5 ᾿μβουφαὶ 

ΠΕΟΕΒΒΑΙΓΥ ἴο Ἔχρί δίῃ [Πε ἀἰβαβίεγβ ψ ῃϊοἢ, γοϊαϊθα πεχί, θείς !] Ποαβἢ 

τσουσῃ ΗδζΖαοὶ Κίηρ οὗ ϑγγία. Αἰΐεσ {πε5δὲ δνεηῖβ ἢἰ5 βεσνδηΐβ 
ςοηβρίγοα δραίῃμϑὶ Ὠἰπὶ δηα 5ἰενν Ὠΐπλ. 

ΧΧΙ͂Ι͂Ι. 1-11. ΤῊ οογοηδέοι οὗ Τ0488.---Βαϑοά ὑροὴ 2Κ.11..", 
Ῥυΐ σομηρίεἴεὶν τον τε, ἢ [Π6 [Ο]]ονίηρς Ροϊηῖ5 οὗ ἀρτεειηεηῖ 

διὰ αἰβογεμοαθ. Βοίῃ παιταίϊνεβ ἄστεα ἰῃ ἴῃς ἔδοϊ ἰμδὶ Τεμποϊδάα 
ςοηϑβρίγοα, δἱ αγϑῖ, στ ἐδ σεπἐμγίομς (ν.} Καὶ. 11). Βαϊ δοοογά- 
ἷηρ ἴο 4 Κι, [με86 σβηϊυγ ἢ 5 ὑγ γα οἰ ΕΓΒ οἵ ἐμε Οαγέες απὰ γμη- 
ποῦς, ἴ.6.. ἴλε τογαὶ ἐογεῖζῃ Ροάγ-ρυδτγά εἰβενῇεσε οα] 6 ΟΠεγεί 65 
δηὰ Ῥεϊειτε8 (2 5. 81:5 τι 201), ΨΟ ἴοοὸκ ἃ ρσγοπιίπεηΐὶ ρατί ἰῃ 

186 ἐπι γομεπιεηί οἱ ϑοϊοιηοη (1 Κ. 1 “). Ὑβεβα σδρίδίῃβ ἅγὲ 
Ῥχουρῶι ἱπίο ἰς Τερὶε δηά ἴμογὰ, ἢ δὴ οαΐμ, (6 γουϊμίυ! 

Ρτγΐίποςα θεὶς βδονῃ ἴο ἴπετω, ἴμ6 σοταραςί 5 τλδάθ. [Ιῃ ΟΒγοηΐοϊεβ 

ἴμε Οαγῖεβ δη ἃ ΓΌΠΠΟΙΒ, ΟἹ Τογεῖρτι ἴσο 8, ἃσα ποῖ τηδπιϊοπθὰ δηά 

ἴμε οὐρπέμγίοης ἅτε οἰεατὶν 1,εν σα] οὨεῖβ, υβοβα ἢΔΠΊ65 ἃγα ρίνθη. 

ΤΕΥ 4150 δςὶ 85 [6 ἰπίεγτηθαγίθβ ἴοσ ἃ πιυςἢ ΙΔΓΡΕΓ ΠΟΏΒΡΙΓΔΟΥ. 

ΤὨτγουρῃ {Πεπὶ {πε 1, ον ε8 δηά [Π6 ῥγίηςὶραὶ πλθῃ οἱ ϑ5γϑοὶ ἃσα 
βαιμεγεά ουἱ οἱ 81} (86 οἰτἷε5. οἱ Τἀδῃ δὰ 41} (μἷἰ5 σοπρτερδίίοῃ 
Θηἴοβ ἰηΐο ἃ σονεηδηΐ, ἀπ υηΐο 1ῃϊ5 τη ἰτυάς ἰΐ 15 ἀθοϊαγοά (μαΐ 

ἴῃε ΚΙῃρ᾽5 50ῃ 5}4]} γεῖρῃᾳ. Ασοογάϊηρ ἴο 2 Κὶ., [με γουϊῃίυ! ρῥχίηος 
8 σσονπθα δηά μαίϊθά ἔγβὶ δἃ5 Κίῃηρ ἴῃ ἴῃς πηιάβι οἵ {με ἔογείρῃ 

ἸΤΟΟΡΒ5, ο πᾶνε θϑεὴ διταηρθα ἴογ Ὠϊ5 ργοϊεοϊίοῃ δῃηὰ βίδηἀ ρυιαγά 

ΜΠ Πμ ἀπά νϊϊμουΐ [ῃῈ ΤεπιρῖῈ. Ασοογάϊηρς ἴο ΟὨγσοηΐοϊοβ, (86 
οομηρδηΐεβ, 0 ἤᾶνα ὈθΘδη ἀιτδηρθὰ δηὰ βἰδηά ρυατγά, ἅτε 1, ον 65 

84 σοιηρδηΐθβ οὗ ἴῃ6 ῥβορίε, δηὰ οἠἱν ῥγίεϑίβ δηὰ 1,εν]ϊε8 ᾶτὲ 
δατηϊιε4 τὰ ἴῃΠ6 Τεπρὶες ἀπά βρεςΐαὶ σᾶσα ἰβ ἰδκεῃ (ἢαΐ 

ΠΟ ΟἴΠΕΙΒ δηΐοῦ (ἢς βαποίυμαυ. ὙὍὴε Ὠδιτγαίϊνα οὗ 2 Κ. 5 ὑσοῦ- 
ΔΌΪΥ δῃ δοουταίς δοοουηΐ οὗ [πε ὄἜνεηί. ὙΤῇε σοτοπδίϊοη οἵ [Π6 
γουηρ Ρῥγίμοθ 85 ἃ Ὀοϊά οομ ἀξίας ἀπάογίδκεη ὉΥ {πὰ ρῥγίεϑι 
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ψῖτ ἴἢὲ δϑϑιϑίδηςθ οἵ (88 ἰογεῖσῃι Ὀοάγ-συατὰ. ϑοϊομμοῃ ννᾶ5 
τηδάς Κίηρ ἰῇ ἃ βοιηθνδὶ 5: Π}}ΔΓ ΤΏΔΏΠΘΓ. Α ΠΟΠΒΡΙΓΔΟΥ 5υς ἢ 
ἃ5 8 ἀεδβοτί θεὰ ἰῃ ΟὨγοηΐοϊεβ ἔοστηθὰ τ ἱ τ ᾿εδάθγβ [σγουρμουΐ 
811 Τυάδι, ψμο δβϑεῦθ!ε δἱ 7εγιβαίθ), οουὰ δασαϊγ πᾶνε 

εβοδροὰ (δε ποίϊος οἵ ΑΒΔ] Δ ἢ οὐ πλεῖ ΠΏ ΠΟ σουπμίοσ τῆονε- 

ταθηΐ οἡ ἢδγ ρᾶγί; Ραΐ δοσοσγάϊηρ ἴο θοΙἢ πατταίνεβ, 586 νγὰ58 σουῃ- 

ΡΪεἰεῖν βυγργίβοά. Ὅλο πιοίϊνε οἵ ἰῃς ΟὨτοηίοϊετ᾿ 5 τεσοηϑβίσιοιοι 
οὗ [86 παγτγαίϊνε ἰβ οἰβασ. [Ιῃ νἱεν οἵ [πε 5: ησεηου ἢ ὨΙΟἢ (ΠΣ 
ΤΕΩΡΙΕ ἰῃ ἢἰβ {π|6 νγ85 συαταεᾷ ἔγοηλ ὑγοίαπαίίοῃ ὈΥ ογείπεῦβ, 6 

ςου]ὰ ποὶ σοηοεῖνε [μδΐ [πε Ὠΐρἢὶ ῥσίεϑὶ σου] πᾶνε οδ]]θά ἀροῦ {86 

του] ἑογείρῃι θοάγ-συδτὰ ἴογ βεγνίος ἰῃ ἴῃς Τεπιρῖθ. Ηδξησς Πα 

ἰτδηβέοστηθα ἴῃς Οαγίϊθβ δη ἃ ΓΌΏΠΟΓΒ ἱπίο 1,ον ϊε5, δηά τηδάς ἴῃ 6 
ψΠΟΪς πηονεπηθηΐ 8η δςοἰεβίδϑιϊσαὶ οθθ. Βυΐϊ τὰ πᾶνε ἴῃ6 Ὄχρῦεββθ 

{εϑιἱπλοὴγ οἱ ΕΖοκίεὶ {μδὶ ἰογείσμετβ τεγα δαπλτεἀ ἱπῖο (πε βαποία- 
δῖ (ΕΖ. 445..). ἨἩδεποε [Πεγὰ 'β 0 γβάβοη ἴο ἀουδί (μαΐ [ΠΕ δατὶγ 
Κίῃρβ ἀϊά συδτὰ ἴῃς Τειρ]Ὲ ἢ [ογείρῃ ἰτοορβ, δπὰ ἴσου 18 
Ὠιἰβίοσίς δὶ ροίηϊ οἵ νίενν ἴμ6 γεν βίοῃ οἵ (με Οβσγοῃίοϊεσ νγ85 ἃ τηἶβ- 

1Δ Κη οὔθ. Α τεσομοϊ]ϊδιΐοῃ οὗ ἰπ6 ἴννο δοσοιηΐβ ἢ858 Ῥθεη βουρδὶ 

ου ἴπα ἴπεοσν [μὲ ῬΟΙῈ δοσοιπηῖβ τηθῃτοη πλΈγεὶν ἴΠδ πηδίη Ροΐηίβ 
οὗ ἴμε ῥγοςεθθαΐηρϑ---ἰῃε δυῖμογ οὗ 2 Κ. ει ρῃδϑίϑίηρ (με ραγί ἰδ Κεη 

ἴῃ ἴα αϑαὶγ Ὀγ [6 τουδὶ ὑΡοάγ-συατά, ἰῃ6 ΟἸτοηίο]εσ οη ἴπ6 οἴ εσ 

Βαηά εἰ ρἢδϑβίβιηρς ὑἱμαὶ ἰδκθὴ ὈῪ {με 1,ονἰϊε5; 50 1παὶ Ῥοίῇῃ δο- 
ςουπῖβ πχαϊιδ}}]γ ΘΌΡΡΙοπιεμὶ ομα δποΐπογ δηὰ ΟὨΪν Πδη ἰάθη 

τοχεῖμεῦ ρῖνε ἃ σοιηρ]εῖε δοοουηὶ οὗ (με οἰγουπηδίδηςε5 (ΚΕ6., Μον., 

Η-]Τ.). Βαϊ (}Ϊ5 ἰ5 ποῖ ἰθῆδθ]α. 

1. διγεηγιλμομποά μἰριδειΠ ἃ ἰανουγίίε ρῇγαθε οἵ ἴμῈ ΟὨγοπίοϊεῦ 
(ψ.. τ). 2 Κ' ταῦ μα8 “βεηϊ.""-τ Αζαγέαϊκ {δι ϑοηι οὕ 7εγοΐαηι, εἰς. 
ποῖ πὰ, 2 Κα. ΤὍδε ἰδεὶ (μαἱ [Πε86 Ῥεγϑοῃδὶ πδηγε8 ἅτε σίνεη ἢδ5 
Ῥεδῃ τεραγαθά 8ἃ5 δῃ ενίάδθηςς οἵ ἴ6 ντίϊεγ 5 Ἔχδςὶ Ὠἰϑίογίοδὶ ἱπίογ- 

τηδίίοη (50 Κα., Ζοβ.), θυαὶ ψῇεγε Ὠἰβίογυ 85 ἃ δε (δε Ὁῃγοηὶ- 

Εἷεῦ δηά ἢΪβ βεῃοοὶ νεσε ἰοηὰ οἱ γεοοηϑβίσυοιίηρ ἴἴ ἰῃ ἀοἰ4}} νυ ἱ [ἢ βυ ἢ 

Εἰεμλθηΐβ ἃ5 ῬΡεγβοδὶ πᾶπγθ8. ((Ἷ. ἴμε 155 οὗ πᾶπλθβ ἰῃ τ (ἢ. 23- 

46.) [πῃ 2 Κ. (ἰδς οερμμγίομς ἅττα νοῦ (8ε Οαγήές απά γΜΟΣ 

(υ. 5.).--2. ΤῊΪ5 νεγβα ἰβ ἰδοκίηρ ἴῃ 2 Κ. (υ. 5.).--5. Απά αἱ! δα 
εοηργεραϊοη] ἐ.6., ἰὩτουρῇ (ΠΕ γ τεργεβοηίδίίϊνεβ, "ημα 6 α εονεμαρ 

ὐὴ πὸ εἰπρ ἐπὶ πὸ πομδε οἵ Οο4]. ΤὨνβ ἴογτηδὶ βἰδίε αϑαὶγ ἴῃ 

ΕἸ τγοῃίοϊοϑ ἰδ κοϑ ἰῃς ρίδςε οἵ με ργίναίε ςοτηρδεὶ οὗ Τεμοίαάα ἢ 



426 2 ΟΗΚΟΝΙΟΙΕΒ 

ἴδε οἀρίδίηβ οἵ [με συιατάβ τηδπιϊοηθὰ ἰπ  Κ. 11'.--᾿'Αα΄ς γαλιυεῖν 
μαϊὰ τροζοι σοποογμέηρ {6 5οης οἵἩ θαυ] παμηρ ἰπ 2 Κ., ἃ 

οδαγβοίεσίϑις ἰουο ἢ οὗ μα ΟΒγοπίοϊεγ ἴο οοίουγ ἴΠ6 στ Βοἱε ἰσδηβδο- 
ἰίοῃ ἃ5 ἴδ ἃ5 ροβϑίθ]ε στ ταὶ σίου τηοίϊνε5.---4 ξ, Τὶς ἐς διε 
ἐμΐπρ υυλοῖν γοῖς μα] ἀο α ἐἐγά ῥαγίὶ οΓ γοις ἐμαΐ οονις ἦπ ὁπ {πῸ 
δαδδα!}}} ἴα κοὴ νεγρδίίτι ἔγσοτι 2 Κ. 11"-7, ψ ΒΙΟΩ σομ ηλι68, “ 5881} 

Ὀὲ Κεδρεῖβ οὗ ἴδε ναίςῃ οἵ ἴῃς Κίῃρ᾽β βουβε; (6) δπὰ ἃ ἰδίγα ραγί 
5881} θὲ δἱ (ῃ6 ψχαΐθ ϑὺγ δηὰ ἃ (μἰγὰ ρατί αἱ ἴῃς ραίες βεμῃίπαὰ (86 
ξυδλτὰ 50 588]} γε Κεεὲρ ἴῃ δίς οὗ με ἤουβε δηὰ θὲ ἃ Ὀδιτίεσ (7) 
δηἀ ἵνο σοπηρδηΐθβ οὗ γοι,, ἐνεῃ 81}} ἰῃαΐ ρὸ ἔοσίῃ οῃ (με δα δίῃ, 

5}}8}} Κεαὲρ ἴῃς ψνδίςῃ οἵ ἴδε πουϑὲ οἵ Ὑδῆνε δρουὺΐ ἴῃε Κίηρ." 
ΤῊΪ5 ράβϑᾶρο ἰβ ποῖ δ ΓΟΙΎ οἰεᾶσ, βίος ἴῃ ἐχαοΐ τουτης δηα ἀΐβρο- 
βἰτἴοη οἵ ἴῃς Τειρὶε δηὰ ραϊδος ζυδτγάβ ἅτε ὑηκηονῃ. Τῆς ἰεχὶ 
ἶϑο ἄρρϑᾶγβ ποὶ νὶτμουΐ σοττιροη. ὙΤῊΣ ἀβ04] ἐχρίδηδίίϊοῃ οἵ [88 

Ρᾶββᾶρε, τεραγαάϊῃρ ν." 85 8ῃ υπἰηςε Πρ] 6 ρ]οββ, 5 [μαΐ οἡ θα ῖ- 

ἄδγ5 ομδ-ἰἰγά οἵ ἴδ συδτὰ νγᾶ5 δἱ [πε Τεπιρὶε δηὰ ὑνγο-ἰγάβ δὲ ἴῃς 
Ραΐαςε, θυῖϊ ου (86 ϑαῦβρδίῃβ (πῈ γένεσθε. [εῃοϊδα ΠΟΥ ΔΙΤΑΠΡῈ5 
(δαὶ (με ἴῃτεα σοπιραηΐθβ βῃου!ὰ θεὲ σοποεηίταίθα ἰορεῖμεσ αἱ ἴμῈ 
ἔπας οἱ [86 σμδηρε οἵ ἴῃ6 συαγάβ αἱ (6 Τερὶε δηὰ [μαὶ ΑἰΒΑ] Δ ἢ 
βῃουὰ ᾶνε πο ἴΤΟΟρΒ8 δἱ δεῖ ἀϊβροϑδὶ δἱ ἴμε ραίδος (ΚΙ., Βη., 51. 
580Τ., Βυ;:., 51Κ.).. Δεοοτγάϊηρ, ἴο δῃοίδμοσ δηὰ οἱάδσγ ἱπίεγργεῖδ- 

τἴίοῃ, τεϊδίπίηρ ν.", ἰξ γὰ8 ἴΠ6 συβίοπῃ οὐ ἴμ6 ϑαΌΡΑΙἢ ἴοσ ἵνο- 

τηϊγάϑ οἵ (με τογαὶ συδτάϑ ἴο θὲ ἔγεε δηά οπε-[Ὠἰγά ἴο θῈ οῃ ἀν δ 
(Πε ραϊαςε. ΤῊ 5 ἰαϑὶ (ηγὰ Τεμοῖϊδάα ογάεγβ ἴο "6 βυδαϊν δα ἰπίο 
ἴῆχεε σοϊῃρδηΐεθϑ, οης ἴο συδγαά ἐὖ[:6 κἰπρ᾽5 κομδο, 1.6., [λ6 ραϊδοθ; οῃς 

͵με γραία 57, ῬΕΓ ΒΔ Ρ5 8ῃ δπίγαμοα ἴο ἴΠ6 ραΐδος; δηά ἴμε [ἰγὰ ἐμ 6 
ξαίε δεμένα ἰδνῈ ρμαγά, ΔοΙΠΕΓ επίσαμοε ὑσγορΌ]Υ ἴο (με ραΐδοε, 

ῬΕΙΠΑΡ5 “186 γαῖα οὗ ἴῃ6 συαγαά5᾽" (2 Κ. 11»). Ὅλ σοτηπηυπηίοδ- 

τοι τί [ἢ6 εἰν πψου]ὰ Ρε ουΐ ο΄ ἀδηά ΑἸΠΑ] Δ ἢ Πα] α 85 ἴῃ ἃ ἴγ8ρ ΌῪ 
"ΒΟΥ οὐπὶ φυτὰ (8 βιρροδβί('οη ποῖ Ἔχϑοῖν ἴῃ Καερὶηρ πὴ ΒῈΓ 
β  βοαυεδηΐ δηίγδησε ἰηΐο (ἢὨ6 Τ ΠΊρ]6, ν..3.2 Κὶ. 111}, γεῖ υ. 1.). ΤῊΣ 

ἴνο ἀἰϊνίϑίοῃβ οἵ ἴμε ρυᾶτὰ ψῆο τε οἱ ἀυΐν 7εμοϊδάα ογάεγβ ἴο 
Δ556Ώ ]6 δἱ (με ΤοπιρὶῈ δηὰ βυστουμὰ ἴῃς Κίηρ (Βε., Οε., Βᾶ.). 

Ηον ἔας (86 ΟΒγοῃίοϊοσ υπάεογβϑίοοά ἴῃς οτίχίηαὶ ιτδηρσεπηθηΐ ἰ5 
υποοτίδίη. Ης νγὰ5 σοῃοογηθα ἰῃ βυρβετατίην ἐς φγέεσὶς απὰ θ1Ὲ 
1ευΐες ἴον ἴμ6 ξογεΐσηι συδτά, δηα 5ίηςε ἢ τεϊδί θὰ {πε ἰεχὶ οἵ 2 Κὶ. 
853 [ΔΓ 88 ροββίβθ]ε, ςοηῃβίβίθῃου ἰ8 ποῖ ἰο ΡῈ βουρῃϊΐ ἰῃ ᾿ἷβ δοοουῃῖ. 
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ὕπαον ἴδοβε ἐπα οι ἐπ ὁπ ἰδιε ϑαδδα!}» ἢ ἀπάεγβιοοα (Π6 ῥγίθϑι 
δηὰ 1,ον εἶςα] σουγϑαβ οἵ (πὶ ἀδγ. ΟἹὨ ἴμεϑε ἢς τηδὰς ἴῃσες αἰϊνὶ- 
ἴῃ 8, ομδ σαέενιοη! αἱ {{:6 ἐπ: γεσμοϊάς, ὃ.6., [λς δἰ Γᾶησε8 ργεϑυσηδῦ! Υ 

οὗ (δε Τειρίε; οπς αἱ ἐΐ6 ἤοιιδε οἵ 3:6 ξἷπρ ; δπὰ οπὲ αἱ ἐδ ραΐε οἵ 
ἐδι6 ἡομπδαϊέοη (ΠἸὉ5),---2 Κι. αἱ 12:6 γξαίε δμν (ΟἾΔ). Βοῖδ τεδά- 
ἴῃρβ 8τε πίη ε} ΠἸσῖ ]6. ῬτορδΌΙΥ ἰδ οτἱρίηδὶ ἴῃ Κίῃρβ ννᾶ8 δἱ [6 
Βοσβα ψαίς (12) (υ΄. ν..). ὙΠὲ σεᾶβϑοῃβ οἵ ἴδε δρροϊηίσηεηΐ δἱ 

18ι656 ἴὮτεα 5βίδίίοῃϑ ἃγε ποί οἴθᾶσ, 1688 νγὰ ἰηίεγργεῖ δέϊεσ ἴμε ἴο]- 
Ἰονίῃς νεῦβα, ἴο ργοίεςϊ ἴῃς βαῃοῖ οὗ (μα Τερὶς, δυΐ Μ᾿ὮΥ ἴπεῃ 
ββου]ά οἠδ ϑβἰδιίοῃ ὃς αὐ ἐΐ6 κομϑε οἵ ἐμὲ κἰμρῦ Ἰδὲ ργοῦδΌ  ΠὙ 18 
(μαι (με ΟΒτοπίοϊοσ πε μεσ υπάἀεγβιοοα ποὺ σαγεὰ δρουῖ [πὲ ἀεἰα 15 
οὗ {π6 διτδηρεπ)βηίϑ.--- 4 πῶ αἱ! {1:6 ῥεοῤῖε 5}α]} δὲ ἐπ “6 σομγίς οὗ 
ἐς κομδε οὐ γαλμιυε}} πιρϊϊης πὰ 2 Κ. Βαϊ δεοοσάϊηρ ἴο ἴῃς 
ΟἸΒγοπίοϊθγ᾽5 πασταίϊϊΐνε (νν."".), [86 σοηϑρίγαοῦ ᾿γὰ8 5 ΠΟ ΘΠ ΠΥ 
νἀ εορτγεδά ἴο οᾶιι36 ἃ ογονὰ οἵ ἴπ6 δα μβογίηρ ρβεορὶε ἴο Ὀ6 ῥγεϑεῃηΐ. 
Τὰς ΟΒγομίοϊεσ δ|50 τηδὺ δᾶνε ἱμουρῃὶ οὗ ἴῃς υϑι8] ραίμοσίης ἰῃ 
διἷβ ἀδγ δἱ ἴδε Τειρίς ου {με βαρ διῃ.---. Βι ἰοἰ ποπδ. .. 707 
ἐδιογ αγε κοὶ}] παμίης ἰῃ 2 Κα. Οἱ ἴδε ἰαϑὶ εἴδυβε οὐ. 35..-- ἀπά 
αἱ! 1:6 ῥφορὶε 5 αὶ! οὔδεγυε εἴ:6 ἐπ]μποθοη οὗ Υ αὐειυε}}} ἱ.6., 5884}} ποί 
εηΐεγ ἴμε β8δογεὰ ρῥσεοίηςίβ οἵ [πε Τερὶε. ἴῃ 2 Κ. 1τ' (ες ννογὰ8 
5}ια}} οὗξενγυε ":6 ἐπ] μη οῆονε ἀρ Ῥεαγ 11 ἃ αἰ ογεηὶ τηοδπίηρ ἰη ἴῃς 
Ἄοομληδηαά [μδί (μ6 συαγὰβ ταὶ κδοῤ “διε τυαϊοῖ οὐ 6 πομδε οὗ 
γαλεαυεῖ, αδομέ ἐμὲ κἴηιρ, ἴ.6., 5841} ὈῈ οῃ φυτὰ αἵ ἴδε Τεηρὶς, ἤεσε 
ἴῃς Κίῃς ν85.--Φ. Τῆς 1ονἢ 65] δὰ δα ἴοη οὗ ἴδε ΟὨγσοπηίοϊεσ. 
Ιῃ 2 Κὶ. 1τ' [15 σογησηδηᾷὰ ἰβ ρίνεη ἴο {πε τογαὶ ψυδγάϑ.---Ἴηο ἐδιῈ 
ἀομ56] 4 Κ. υἱέ 16 ταπᾷς. ὍΘῊς τεργεβεηίδίίοῃβ ἅτε αυΐε 
ἀθετεῖ. Ασοοσαΐπρ ἴο ἴδε ΟΒγοῃίοϊεσ ΔΩ πὲ ψηο 5βου]ὰ δἱ- 
τετηρί ἴο δηΐεσ ἴμε βδογεὰ ῥγεοίῃηςίβ οὗ [με Τετρὶς ἰ8 ἴο θὲ ἰδίῃ, 
δοσογάϊηρ ἴο ἴα παιγαῖοσ οἵ 2 Καὶ. ΔΥ οὔὲ Ψπῆὴο 5ῃου]ὰ δἰϊεταρὶ 

ἴο Ρ458 (ἢ τδῃκβ οὗ ἴδε συδτὰβ ννο ψἜΓῈ Θηοϊγο ης ΓΔ 5}} Βῃουὰ 
θεὲ 5ἰδίῃ. Τῆς οδήεςξ οὗ ἴῃ ἔοσπηεσ σοϊητηδηὰ 15 ἰο ῥγεβεγνε [86 
ΒΔΏΟΕ Υ οἵ (δε Τειρὶε. ΤΕ οδ]εςΐ οἵ (δε Ἰδίίες ἰβ ἴο ῥγοῖοοϊ [ῃς 
Ῥτΐποα ἔγοπλ ΔΩΥ͂ ροβϑβίθϊε νἱοϊεηςα.--- πη δὲ γε τοὐἶ ἐδ": κἰπιρ τοῆϑη 

με εονιδς ἐπ σπά ὐἴόη κέ ροες ομ4} ἴ.6.,) ΟἹ. 811 οὐςαβίοῃβ. [Ι͂ἢ 2 Κὶ. 
(8ε Ἰαϑὲ εἰδυιϑεβ ἃζὲ σενεβεῶ, "νμθη ἢς ροεβ ουῖ δπὰ σθθη Πα 
Ποσι68 ἰη,᾽ ἐ.6., σιβεὰ Βα ἰεῖξ ἴῃς Τερὶς δηά επὨἰεγεὰ ἴμε Ραΐδος 

(σ. ν."». 
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8. ΤῊΣ 1συΐες απὰ αἱ] μάα}}} ἃ Κ. 11τ', “τε οσαρίδίηβ ονὲσ 
Βυπάτεάβ8."---ΤΆοϑο ἐαὶ τυεγο ἰο σοι ἱμ οπ ἐδ: 6 δαδδαιϊ» απὰ ἐποδ 
ἐμαὶ τυεγε ἰο ρο οἰ]. Τῆυ5 [μ6Ὲ ψΠοΪςῈ συδγά, δηὰ ποῖ ὑνο-Ὠϊγάς, 
ν)85 Δ556ι 016 δἱ {με ΤΈπλρ]6.---Ὸν Χομοίαάα' ἐπ ῥνΐοσὶ ἀἰδηνσσεὰ 
ποί {δι6 σοπγ565] 1.6., Ἀ6 τεϊδἰῃθά ἰπ ἴῃς Τεηρ]α Βοίἢ ἴδ ῥγίεϑὶβ δπὰ 
1μενῖϊε8 ῃο ΕΓῈ σοπλΐηρ ἰῃ ἴο 5εγνα δηά ἴβοβε ψῇο δα δηϊϑῃοά 

{8εῖγ ἴυχῃ οἱ βεγνίςθ. 2 Κ. [85 “δηά (δεν [1.6., (πΠε συδτὰϑ )ι5ῖ 

ταεητοηθα] σατης ἴο Τεμοϊδάα (Β6 ῥχίεϑβι."---9. 4ὰ εμοίαάα ἐμὲ 
ῥγίεσί ἀεϊἡυνεγεά, εἰς.]. ΤῊϊΒ5 5βἰαϊειηδηΐ, 116 Ρεγίθο ν παίυγαὶ ἴῃ 
ΕἸ γοηίοεβ, βίῃησβ [πε ρτίεϑὶβ δηὰ 1,ενῖ6ε8 ψουἹὰ ποὶ θὲ ἱπουρῃϊ οὗ 
85 ΟΥἰ ΠΑ ἀγηηλθά, γεῖ ἀρρϑᾶγβ ουΐ οἵ ρῥίδοε ἴῃ 2 Κὶ 11'", βίὶπος [6 

ΤΟΥ] συᾶτά5 ννουϊὰ πδίυγα! ΥῪ πᾶνε {πεῖ γ οὐ εᾶροηϑ; 850 ἰδδῖ ἴΐ 
5. εἰς ἴο ΒῈ ἃ ρίοββ ἴπεσϑ, [ἀκθὴ ἔγοτῃ (ῃγοηῖςο εβ (ΚΙ., Βη., 51. 

58ΟΤ. Βυς., 5..). Ἐπνα]ὰ (πουρῃὶ [μᾶὶ [μῈ ψεᾶροηβ εσὰ Πᾶν 5 

οὔτ Βρεᾶγ δηὰ 5} 16] Ὡς ἢ μδὰ Ῥεδῃ ργεϑεγνθά ἰῃ [με Τερ]ε δηὰ 

Ῥἰαγεά βοπλε ρασί δὶ Ἔβυεσυ σοσοπδίίοη σεσεθοην (ΗΠ 5. ΤΝ΄. Ρ. 136). 
Βαϊ [Πϊ5 5. Δῃ ᾿ηργοῦΌ Δ ]ς ἴδηςγ.---10., Α πώ ἤε 95εἰ αἱ! ἐπ ῥεορὶ6} 
Κ΄ αὐτο, “δηὰ [86 ριιατά 5ἰοοά."--Εγοηι ἐδ γίρἠμε (βου) σονΕΓ 

οἵ ἐπ ἐσριῤὶς μηΐο ἐΐς Ἰοζἐ (που ἢ) σογηεν οὔἉ 4}ι6 ἐφρε ῥὶς ὃγ ἐ᾿ι6 αἰϊαν 

απά ὃν ἐμ6 ἱορεῤὶθ γομπά αδομὲ ἐπ ἀῖηρ]. Τὰς συᾶτάϑ ἐχίεηά θὰ 

ἔγοτὴ ΟΠ6 ΘΟΓΏΕΓ οἵ (ῃ6 ΤΈΓΊΡΙΕ ἴο [Π6 οἴ ΕΓ, ἐποϊοβίηρ ἴμυ.5 ΜΠ θη 8 

βεπλεῖσοϊς ἴῃς 4|1Ὧγ ἀπά (με ἰτοηὶ οἵ ἴῃε Τειαρῖθ. ὍΤΕ ἰαϑὶ ρῆγαϑε, 
γομγμὶ αδοιιέ ἐπ Εἶμιρ, βθεῖὴβ ουΐξ οὗ ρἷδοε, βίησε {π6 Κίηρ μδὰ ποὶ 
γαῖ θθεῃ Ὀγουρῃϊΐ ουἵ, ὉΠ]655 ἴἰ 15 θα ὉῪ δηςοἰραϊϊοη. ὙἼΕ ἴσοοὺρ8 

δᾶνε Ὀθδδϑὴ σερασάβα 45 ρδςεβά ἴῃ ἃ εἶγοϊς ἢ4}{ ἰδοίηρ εαϑὶ δηὰ μα]ῇ 
ψεβί, [ῃ 5 δῃοἰγο ηρ [με Κίηρ (Βε.) (Ὀαῖ υ. ἰ.).--11. Τῆς ἰοεἰἴηι0η}} 
(8ο αἰ5ο 2 Κ. 113) 1.6., [16 ἰανγ-οοῖς ψ Ὠϊοἢ τγα5 ἰα'ά ὉΡΟΩ ἢΐπλ ΟΣ 
δίνεη Ὠϊπὶ ΜΠ [6 συγ 4] πιοδηίηρ ἰμαϊ ἢς 5Βμου]ά τυ]ε δοοοσά- 
ἰῃρ ἴο [5 ῥγθσερίβ (Βε., Βᾶ., Η-}.). Βυϊῖ (Βεγὲ ἰβ πο ενϊάεηςς οἵ 
ΒΌΓὮ ἃ ουδβίοηι δηά [ῃς σοπίοχὶ δηά [πε σοπδίτυςίοη ἀεηηδη βοπλα 
δ ]ο οὗ τουδὶ (Οε.), βεπος ἐσείρμοην (ΓἸ)) ἰῃ 2 Κὶ. ἰ5 

ῬΓΟΌΔΡΙΥ ἃ σοττυρίίοῃ οἱ ὀγασοϊείς (ΥΤ)), ΒΟ ἢ σεγα δὰ ἰῃ- 

βἰσιιία οἵ τογα!τν (ο΄. 2 5. 1.9) (Βη., ΚΙ., Βα;., 51.., 51. 5ΒΟΤ. αἴϊεσ 
Ὗνε. Οοπιρ. Ῥ. 361). Ὑὴδ σοΙτυρίίοη ΡγΟΌΔΌΪΥ δηϊθάδίεβ ἴμῈ 

ΟὨτγοηΐοϊεσ, δῃὰ ἐσ} 5μουϊ ἃ μὲ τεδὰ ἴῃ ἢΐβ ἰοχὶ.-- μά 

.Ἱεμοίαάα απὰ ᾿ἷδ 50,5]. ἴῃ 2 Κι. 113 ἴῃ ϑυθ)]εοὶ οὗ αποηεά ἰ5 
ἰπάεδηϊϊθ. Τε ΟΒτγοηίο]οεγ ἱπουρῃῖ οὗ 1815 οί 85 ἃ ῥσίβϑιὶν ἔσης- 
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τοῃ.---Αημὰ ἐμον 5α͵4] 4 Κι, “δηά (ΠῈῪ εἰαρρεά {πεῖς πη 8 δπὰ 
581. 

1. ΡΙΠΓΠ] (υ. 11} ἃ Κ. 1τ' γῦν. ὙΤΏς ἰαϊίες νγὰβ ἱμαρργορτίδίς ἴο 186 
ΟΒτοηΐοϊες Ὀεσδυβα ἴδε 1ονὶτςδὶ σεηίυγίοηβ (νυ. 5.) που]ὰ Ὀὲ οἱοβεὶν 

δϑϑδοςίδίεὰ νῖὰ 7 εμοίδάα ἴῃς ρυεϑί.---"Ὧν 13 πν}Ὁ] πιδηϊίης ἰῃ 2 Κ. 
ἢ ἀρροβίεἶνε, Πᾶν. 5γ»4. ὃ 73 Β. 7, Κοο. ἰδ, δ 2801κ.---Ογ"}] (ὁ Ιωραμ, 
ζ΄. τ ΟΒ. 473..--- Ὁ} ὥδλ Ζαχαρια .- πνηϑι; Ψ Ζεχρι.---Γν}3] δι εἰς 

οἶκον, Δ - κῦ, Ψοοπῆδίεβ. Β (Ξυρροτγίεα ὉΥ 4) ῥγεϑεγνεβ οτίρίπαὶ ὦ, 
Ὀυϊ ΡῥΓΟΌΔΟΪΥ ΓΡ22 ἰβ 186 οτίρί πὶ ἈΦ τεδαϊΐηρ, γεῖ ζ΄. 2 Κ. 1τ..- 
8. ὕπρη 55] ὦ - Ιοὐδα; τναπείπς ἴῃ 2 Κ. 113. η]  Κ.. ὕνην.-- 
Ἴροσ Ὁ») ὥδλ - καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς (ὦ καὶ ἔχρισαν) τὸν υἱὸν τοῦ 

βασιλέως, ἃ 3.τῖθα!]! δαάϊίοη ἔτοπι ἃ Κ.---8ὃὉ ἰς πψδηϊηρ ἴῃ 4 Κ--- 

4. “ον Ὁ5)725] δὴ δααϊιίοη ὉΥ ἴῃς ΟὨἩτγοηίοϊεγ.-τϑιροσ τ 95] ο΄. α 
ΓΒ. 95.---δ. γυσφον. Ὅς ΟΒτοηίοϊες μανίπρ δϑείρτιεὰ ἃ πεν ἀυν 
ἴο (ῃε δτϑὶ ἐμέγά οὗ Δ Κα. ρῖνεβ ἴῃς ἀυγ οὗ ἴῃς ἤγβῖ σοπιρδην ἴο ἰδς 
βεοοηά ὈΥ 1ῃΐ5 ἱπβογίίοῃ.---Ἴ ὉΠ [522] 2 Κ. ττὸ ἼΦΌΠ Γ2 ΓΟΦῸ ἡ ὍοΘι, 
-τ πον 92] Ἐ σὰ ῥονίανι φμα ἀῤῥεϊαίεν Εμηπδανιονμ. ὦ ἐν Ζῇ πύλῃ 
τῇ μέσῃ -- ΛΣΔ(Ο) “92 τεδὰ ἃ οοττυριίοη οἱ ΑΙ͂. ΘΟ' 1.χ.5.}»ὄ 1.82.0 

(οοφμον) ταὶ ἩΘΌ. ὈΠ35 ἩΒΙΟΒ ἴῃ Ρἷυγαὶ μ45 ἴδε βεῆβς οἱ δοάγ- ρμαγά 
(" ΟΥ) δηά 50 ]3ο με Αγαπβ. ποσὰ οὕ. θη. 2.5; βεῆςς {πε σγεδαϊηρ 

οἵ (5 ἰβ πιεγεὶγ ἃ οοστεςιίοη ἔτοπι 2 Κα. 4 Κ. 11' Ὅ" Ψ2 ντᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
οτἰίηδιν Ὁ (ς΄. ν. 5 ψ ἢ 2 ΓΒ. 23", 980 Οε., Β8.) οὗ ψΕὶοἢ ὙΌΝΔ ἰ8 ἃ 

οοττυρείοη.--- Ὧν 521] πυδηϊίηρσ ἰῃ ὁ Κ.--ὃ. Μδηιϊίης ἰῃ ἃ Κ.---ν 32] δ8 
δάἀνετγβδίίνε ςοη)υποιίοη, ομγ, Κος. 11]. 8. 3η21].---ὃ). 555] ὦ - καὶ οἱ 
Δενεῖται.---Ὑ. ὉΝΌΣ 1000} 2 Κ΄. στ "ΌΠΡρπΥ δα ἀτεβϑοὰ ἴο (πε ΠΥ ἸΦ ν. 7. 
πορλϑη ὉΝ] 2 ΚΕ. γυυιφη ὃμ,- τ] πίπς μ88., ῦ, ᾧ, Ἦ, ν). ΠΥ} 1Μ22] 
οτάες τενειβεὰ ἱπ  Κ.--ϑ. π νιν 2) Ὁ.0Π] ἃ Κ. 11' ΓΌΝΌΠ την.--- 
"ὮΝ Μ᾿) 2] 8π δἀάϊιίου ὈῪ ἴῃς ΟΒτοηίοϊεγ ἰαἰκίησ [με ρίδος οὐὗὨἨ δμ ἸΜ2 
ἸΠ2Σ ΣΝ οὗ Δ Κ.---Ὧ0] τεί 7γες ἴτοτα ἀυΐγ, ς7. τ ΓΒ. ο"" Οτ.- -9. γον 
ΓΥΚῸΠ τὺ 152] τταπιίης ἱπ δα, -ουλ 0] Ὁ Κ. ππη, Βαϊ Ντββ. Ὀγ.---. 

ΓΒ. ΡῬγοῦδοὶυ οτίρίπδὶ, 80 ΤΆ., ΚΙο., Βῃ., εἰ αἱ.---Γ Ὁ ὨΜῚ] νδητίης 
ἰῃ 4 Κ'--ϑοῦφη] εἰἴμεῦ ἃ φεέπεγαὶ ἴεττα σγηισεν (Β8. οὐ τ (Ἐ. 18 
δοὰ Εχρος. Τ᾽, Οεἴῖ. 188, Ρ. 43 2.), οὐ δλίεϊάς (ΕΝ 3.) 85 3εεπιβ ἀε- 

ταδηάοὰ ὃγ (Οἱ. 44, Ξεὲ Βυτ. οὐ  Κ. τι}9.---10. ΡΠ Ὁ2 ΓΝ Ἴ}"] 2 Κ΄ τα" 

ΟΣ γἼ0γ5).---ἰπῦ 9] ἃ ἰαῖς προγὰ ψβΐο τμῈ ΟὨτοιίοϊεγ μ88 υϑεὰ ἱπβίεδα 
οὗ 2 Κ. νῦϑι, τ΄. 32) Ν . 41... 11. ΤΌ. 3312. 3612 70. 25.-τοῦ2Ὁ} Π21]09] ΕΥ͂ 5. 
αἱονις ὃγ (λι6 αἰαν απὰ (κε κοιϑεί ἐδηερίδ), Ὀὰὶ ἢ ἴῃ ἴῃ6 βεῆβε αἱσηᾷ ὃγ 8. ἃ 
ἀουδευ! υϑαᾳε. ΚΙο. (2 Κ΄.) ἱπιεγργεϊίηρ [Ὡς ραϑβαξε 85 ἰΐ βία παϑβ, [ἈΠ Κ5 

οὗ ἴνο ᾿πε58 οὗ πιδῃ, οὔς ἔβδεΐηρ ἴμ6 δίδ δῃὰ {πὸ οἴμογ [με Βουβε, δπὰ 

ἐδ. ἢ ἔοσγπλϊηρ ἃ βεπϊςΐτγο]α, 2320. Κδι. γεπάογϑβ δὲς σωρε ααν μηὰ [τοϊεάεγ) 
δὲς τμθι Τερερεὶ πη ἀπιὰ σοηϑίάετβ [Π6 [ο]] νης τνοτὰβ ἃ ρἷοβϑϑ (1η 2 Κ.), 

δἷπος ἴδε Κίησ ἀοεβ ποὶ δρρεᾶγ ὑπ|} ν. 5, 80 αἰϑο 51. 5ΒΟΥ. Βυγ. 
(α Κ0) ἐο!ονίης ἃ Ηἰμὶ ἰπ (Ὁ τεοοηβίγυοίβ ΓυΣν ΠΣΙῸΟ 32,20, γομραῖ αδοιέ 
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ἐμι6 αἰαν απὰ ἐδ ἰσηιῥῖε διὰ τερατὰβ ΡΠ Ὁ ἃ ρῖοββ ἰηβεγίοὰ ἰο εχρίδίῃ 
220 δον (δὶ ψογὰ μβαὰ θδεὴ ντοηρὶν ρἰαοεὰ. ΤΒε ΟΒτγοηΐοῖες οορίεὰ 
186 ρῆγαϑθε ἔτοπι 2 Κ. σπἰϊβουϊ τεραγὰ ἴἰο 115 εχϑδοῖ τωηεδηίΐῃρ .---11. 
ὍΓΝΝ ονν ἸἩΘΥ]) ὦ 2 Κ. 1«τἱὮ 75). .. ΝΣ, ὙΕ ἰδίαν 9εετ!β ἴο δανε 
θδδη οτἱρίπαὶ μεγε, γεῖ ἴδε ΟΒγοηίοϊεσ πλΔῪ Βαᾶνε ἱμουρῃὶ οἱ ὕελοίαάδα ανπὰ 
μὲς 5οη:5 8518 δοΐοσβι ΕἸμοσ ὦ ον Ξξ μδ5 βυβετγοὰ ἱπιεηιίοπδὶ δἰϊεγαϊίοηβ 
δηὰ 888 θεεὴ τηϑάς ἴὸ δῷτεα 'ἱπ στα ρεσ ἱΒ ἴδε ῥτεςεάϊηρ οσ ψἱἢ [Πα 
το]ονίπρς νετθβ, τεβρθοιένεϊγ. -- ὙΠῸ - - . Ἰ))})Ὸ}} 50 8150. 2 Κ. ψβεσε 
ὦ 5μονβ ἴδε 35. ὑγοῦδο!υ οτἰφίπδὶ, 5ο 51. 5ΒΟΤ. 

12-1δ. Το ἀοαίβ οὗ Αἰἴδ41141.--- ΤΆοη ἔτοπι 2 Κὶ. 1τ13:.6, ψ ἢ 
βρης σμδηρσοβ δηὰ δααϊοῃβ ἴῃ νν. "“- (υ. 1.).--12. ΟΥ̓ {6 ῥεοῤίε 
γιρηηηρ]. ἴῃ 2 Κα. 1τι} (Ὠὲ νοτγτὰ γηημρηέηρ (ΧΦ ἽΓ) τείεσϑ ἴο (ἢ6 

“ρυδτὰ ᾽" τηεηιἰοηδά ἰῃ ν.. 2 Καὶ. 1τ'- δ." (σ΄. 12.9).-ΟἈπχοηά ῥγαϊσίηρ 
ἐδμια Κἰηρ] πδηιίηρ ἰπ 2 Κι.---18. Βγ μὲς ῥήϊαν αἱ ἐδια ἐμέγαποε] ἱ.6., 
δἱ (ῃ6 Κὶῃρ᾿Β συβίοπηδιυ ρίδοθ, νος (ἢ6 ΟὨγχοηΐοϊθγ ῬγοΌΔΟΪΥ 
τπουρῇί οὗ αὐ ἐμὲ ἐπέγαπος ἴτοτα ἴῃ οὐεσ ΟΥΓ Ῥεορ εἶ οουτί ἰπίο (Π6 
πῆ οὐ ῥγίββδίϑ᾽ οουστί. [ἢ 2 Κ. 11" ἴῃ6 Ἔχργεβϑϑίοη ἰ8 “"Ὀγ [86 ὈΠῸΣ 

δοοοσαϊΐην ἴο Πἷβ ουβίομι,᾽ ἀηά ἴπ6 τυτί(εγ τᾶ  πᾶνα τηθδηΐ ὈΥ (Π6 

546 οὗ οπε οἵ [με ἴννο στεαΐ ρ1]14τ5 οἵ [86 ῥόγοῖὶ οδ] θὰ 7Δο πη δπὰ 

ΒοδΖ (ς΄. 3"1).---αΑπὰ ἐδι6 Ἰγμηερεῖ5] 1.6., [ῃ6 (Γυτηρείετβ.---ἀηὦ 6 
ϑδίμρενς υὐἱδξ ημισίσαὶ ἐπδίγμηισεμίς αἷδο ἰσαδίμρ ἐμ οἰμιρίηρ οΓ ῥγα δε 
νης ἴῃ 2 Κι., ἃ ομαγδοίεγίβεϊς δά ἀϊίοη οἵ {με (ῃγοηίεϊεν.-- -14. 
Απά σελοϊαάα {6 ῥγΐοεί σοηρμαμάφα, οὐ Ῥοβϑί οἷν, 4πά "εμοίαδα ἰΐδ 

2 γέοσὶ τοεπὲ ομέ το ἐδ καῤίαΐη5] (υ. 1.).--1δ. Απά ἐδλεγ Ἰαϊὰ 
μαμάς οπ "εν] (Καυ., ΚΙ., 5...) Ὀείίξες (μη, Απῶ ἐμδν νιαάδ σαν 

ον πον, [με τεπαδγίηρ οἵ δηςσΐεπί Νγ55. (εχοερί Ἐ), Βε., ΕΝ.--ονσα 

ξα!6] Ἰἰϊ. γαῖα οὗ Ποῦβεβ, 8η δηίγαδηςε ἰηίο (ΠῈ ραΐδος (ς΄. ν. 5"). 

Τα Ἄσοπηροείίοη οἵ (5 ψαΐο, ᾿ξ δῆγ, ψῖ (ἢ ἴλς μοτῖϑε ραίε οἵ (Π6 οἰΥ 

ψ4}1,  ΠΙΟἢ σα πη (ο ἢᾶνα ὈΘΘΠ ΠΘΔΓ [ΠΕ ρϑίδςε, 8 ποί οἰδαγ ((. 
Νε. 3576. 2199). 

12. ΟΥ̓ ὉΡΠ] 4 ΕΚ. 1118 ὈΡ᾽ ἸΧΎΣ, ποτα ΤΥ (οη ΑΥΘπι. ἔογτῃ, 566 

668. ὃ 876), υϑεὰ ἴπ [86 βεῆβς οὗ γναγά, 5 ἃ φίοβϑ, 5ο Βη., Κὶ., Βαγ., 51. 
ΤᾺς ΟΒτοηΐοϊεσ ἀπάεγβίοοά ἱξΐ 88 ἃ ραγιἰςΐρὶε τηοάϊἐγίης Ὁ»", 5ο ὦ οἵ 2 Κ., 
Βεποα ἰγαηϑροβοὰ.---Ἴ 5 Γικ Οὐ ΠΌΠ1] ναπιίηρς ἴῃ 2 Κ.---ὅνη Ὁκ] ὦ ἱμποου- 
τες] πρὸς τὸν βασιλέα .--Γ 2} τὸ Γ522.--͵Ἰ8, ΝΊ2Ό2 ΥἹῸΡ] 2 Κ. 11 
ὈΡΦΨῸΣ ὍΣ Π.---ΟΥ Ἵ}}] ἃ ἔενν μ58. Ὀν στ, ἀπὰ 80 (Φ (φδοὶ) ἰῃ 4 Κ-.-- 
ἢ}3) Ὁ Κ. ἱποοσγθοῖν ὅπ.- στ ὈΡΥΌΥ ὍΘ 5052 ὈΥΥΊΦΌΣ.] πδηϊης 
ἴῃ 2 Κ.---14ά. ΝΥΝ] τεδὰ διε 2 Κ. 11'6 Ἰχ, 8ὸ Κα., Ζοε., Οε., Βα., 
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εἰ αἷ.--- "Ὁ 0] τεδὰ ψἱὰ ὦ, Ἡ, δηὰ ἴῃς οοττεοϊεὰ ἰεχί οἱ 2 Κ. "Ὑ, 50 
Καδυ., Κὶ.---υλτσῦ Γ52Ὸ Ὁ Ν] 90 αῖβο ἰῃ. 2 Κ. ΓΥΛΉΡΠ ὁσουγβ αἰ5ο ἴῃ 2 Κ. στῦ 
τῖτὰ τΔε τρεδηΐηρ γαπὰς, ἀπ 85 ἃ ἱεοβηΐςδὶ ἰοστη οἵ μυϊ]αΐηρς τ ἀπίκπονσῃ, 
τασδηΐηρ ἰῃ τ Κ. 6’, βεεὲ ΒΏΒ. ρ. όφο. ἴπ 2 Κ. ἴδε πογὰ πιδὺ ὃς ἃ 

οοττυριίοπ ἔον πυυστ δηὰ Γι) ἃ οοπβεαυεπὶ βυββιτυϊίοι ἔοτ ΥΥΠΌ, οὕ. 
Ηδυρὶ ου 2 Κ. 115, ΒΒΟΤ. αυ. τεραγὰβ [πε ρῆγαϑε 88 8 τη εδηΐηρίεβα 
Εἰοββ ἴῃ 2 Κ. νι ὶο δ νὰ5 εἰἴμεῦ ἴακοπ ονεῦ Ὁ [με ΟὨτομίοϊεγ οὐ ἰδίεγ 
ἱπιετροϊδίθα ἱπίο ἢἷἰβ ποιῖς.---"}}} 2 Κ. γῇ, ποτ Ὁ] 2 Κι 
Τϑὴρ ὑν.---1δ., ΨΦ' ι50 ἢν] 2 Κ. 1115 ΝἸ2 ὙΥῚ.--- 0} 2 Κ. ΓΌΓΙ, 

16-21. Το οονδηδηΐ, ἔπ ἀδβίγιςξίοι οὗ {86 ἴαπιρῖ6 οὗ ΒΔΔ], 
δηά [86 Θη Ὠγοποηλθηΐ οὗ {πΠ6 Κίηρ.- -ὝΑκοη ἴτοπι 2 Καὶ. 117-39 
ψ ἢ ἃ ἔδνν τλϊηοΣ Ομδηζα5, Ἔχοερί νν. "5 “., ν ῃῖςἢ, τ ἢ ἐχοερίίοη οὗ 
1ῃε Βγβί οἰαιιβε, ἄγε δα αἰτοπβ Ὁ (με Οῃγοηΐοϊεγ. ΤῊ Ϊβ ϑθοιίοη βἤοννβ 

ΨΕΓΥ Οἰεαυν {πᾶΐ [μ6 πηονετηθηΐ ἴο βυρρίαηί Αἰ ΒΑ] δ ὈῪ 7 οαϑἢ νγὰ8 
ταὶ! σίου 85 ψῈ}] ἃ5 ρο ἶσα], ἀπά Π{Κὸ (πε γσενοϊυξίοη οὗ [επὰ, ἀραίηϑι 

ΒΔ4]- νοσβῃΐρ, ργοῦδθὶν Τυτίδῃ, δηὰ ἰηἰσοάυςεα ἰΠγουρἢ (με ἰπῆυ- 
εῃςα οὔτε πογίμεσῃ δ] δῆς, ΌῪ ]ογᾶπι, δηα σοπιπυεὰ υπάογ ΑἰΠᾶ- 

1ἸΙ8ἢ ἰο [με περίεςί οἵ [Π6 ψογϑῃὶρ οὗ Ὑδνε.-- -16. 4πά σεμοίαάα 
τιαάε α ςουεπαηὶ δεπυεόη ᾿ριδοι ἀπά δείπυεεν αἱ! ἐμι6 ῥεοῤίε απὰ δε- 
πνεθη ἐϊ6 κίπε ἰο δὲ ἐδ:6 ῥεορὶο ΟΥΥ αὐυθ}}] ἡ. 6..) Ἰε ποῖά, ἴῃ ΡΘορΐς, 
δηα (Πε Κίηγ οὐ] ραίοά {ποπιβεῖνεβ ἴο τεσορηῖϑε Ὑδανθ ἢ 85 {ΠΕ γ 

Οοα. 4Κ.τ11 τεδά “βεῦνθε ὙδῆνεΒ᾽᾽ ἴῃ ράσο οἵ δείμυεοη κέρεδοῖ. 
ΤᾺΣ ΟΒγοηίοϊεγ ουγϊἰεἀ (με ἄγϑβί 45 βῃ ρεγβμυοιυβ δπὰ ἰηἰγοάυςεά [Π6 

βεςοπα ἴο ρίνε ὑἹελοίαἀα' στεαῖετ ῥτοπιίηεηςε.---17, Απά αἱ! ἐς 
ῥεορίε, εἰς.]1. ΤᾺΪ5 νἱοίεποε ἀραϊηϑί {πε ἤουϑε ἀπά ῥγίεβδί οἵ Βδδὶ 
8δονϑβ (Παἰ Τεποϊα 85 τηονεπηθηΐ νν85 ταὶ ρίοιιβ ἃ5 νν6}] ἃ5 ρο  ἰςδ] 
(υ. 5.).-- Ξλὴἠηαα"}] ἰ5 ὑσορδοὶν ἃ σοπιταοίίοη οἵ αήαημ Βααὶ (φἰΠἰ οἵ 

Β88], ἃ πᾶπηθ σοπητηοη ἰῃ ῬΗορηϊςοΐ4η), ἀρρεδγίηρ ἴῃ Μιώπμμριδαϊϊος, 
ἃ πᾶπης ἴῃ Ρ᾽αυΐι5 (Ροεη. Ψ. 2, 35) ((ΟΥ. ν. 88).---18. 4ηά 
“ελμοίαάα αῤῥοϊγνοά ουόγδοεγς οΥΓ ἐς πόμδὸ οὐ Ὑαλιυοῖι} 80 ἴατ, 2 
Κ. ττ'9, ἱπιρὶ γίηρ [με τεϑίογα οι οὗ [με ψογβῃὶρ οὗ Ὑδηπθι ἴῃ ἴπ6 

Ῥίδςε οἵ (μαὶ οἱ Βα]; ὕμάεν "6 αἰόλον οὐ ἐμι6 ῥγίδϑις ἀπά ἐδ: 6 

1ευΐ65} ἢ [ῃ6 τοπγχαίπάογ οὗ [86 γογβε δὴ δααϊίοη οἵ (με Ὁῃσου- 

ἰεϊογ, ψμοὸ πδίυγα!ν σου] οοποεῖνε οἵ Ὡ0 οβῆςεῖβ οἵ {πὸ Τερ]ς 
ῃοΐ 5υδ]εοὶ ἰο ἐΐα ῥγίεϑίς αμὰ 1ουΐες, ᾿1 ἰπάεεα ποῖ ἔγοπι ἃσηοης 

186η1.--ἰγλονι αυϊά καά ἀϊειγιδμίεά, εἰς.]. Αςοογάϊης ἴο ἴδε 

Ογοπίοϊεσγ, ᾿ϑανἀ ἀείεγηιϊηθά [μὰ Ῥεγβοηηδὶ οἵ [ῃ6 ϑεγνὶἴοσβ ἰῃ 
ἴδε Τέρρὶς (σ΄. τ ΟΠ. 23, 24, 26), 1116 1} βδοσίοίαὶ γἰτ8] γγὰ8 
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δοοοχαϊηρ ἴο {με ἰὰν οἱ Μοβ65, ἑ. 6., Ρ ογ (πε επίϊγε Ῥεπίδίθυς ((ἤ. 
τ (ἢ. 65 (ν)), Βυΐ θοίἢ τῃς ῬΕγβοηηε] δηά (δε γἰΐυ] οἵ [Π6 βἰῃρεγβ Β6 
τερδτάεα 85 ββϑί δ] 56 ὃν Πανὶ ἃ (1 (Ἡ. 61. (1) 2ς1-1),͵ ὙΎΠΕ ῥχοῦ- 
ΔὈΠΙγ, Βονγενεσ, ἰ5 (μαΐ (ἢ ΟΠτοηΐοϊος ντοίε οὗ [μς σουγϑα5 δηᾶ ποῖ 

{86 Ῥβυβοῃῃεὶ δοοοσάϊηρ ἴο με τεδάϊηρ οἱ ὦ (υ. 1.).---19. Απὰ [6 Ξεἰ 
ἐμὲ ραϊο-εεῤεγς, εἰς.1 ἃ σοηῃτἰπυδίίοη οἵ (με δαάϊίίοῃ οἵ (με (Ὠτοηϊ- 

οἷοσ, ψῇο (πὺ5 με {πὶ 7εμοΐδάα τγε-Ἔβίδ Ὀ]} ]5ῃ6α (Πς σοταρ]εα 

αν ἀϊς εαυϊρτμεηὶ οὗ (μῈ ΤειρΙ6---ἰῃ στρα! ν [μ6 ἐαυϊΡπιεηΐ οἱ ἴμῈ 
ΟἸΒγοῃίοϊεσ᾽β οὐ ἔμπης, ἦ.6., ῥσίεϑίβ ἢ δἰϊοπάδης 1,ον 65 δηὰ 

μον τς] βίηρογθ δηὰ ραίθ- Κθερεῖβ (οη (δε ἰδϑί τύ. στ (Ὁ. 26:-.).--- 
Τῆηαὶ πὸ ομα μρποίδαη 1 ΠἼ}) γεδροοὶ σμοιὰ ὀπίογ ἐπ] ποῖ 5 ΑΡΙῪ 

ῬΘΙΒΟΠΒ5. ΟΕΓΕΠΊΟΠΙΑΙΥ Ὁποΐθαη, Ὀὰΐ 4150 4] θὴ58 ψ πο ταϊσΐ ὈῈ 50 

ἀεβὶρηαίεά (τ). 15. 35" 52)).--Ζ20. Τε ποῦϊες απ ἐμὲ γμΐεγς οἵ "δ:6 
Ῥεο 16} ἰδ ἃ βυϊδβίυἴς ἴοσ “τς (Οατγῖοβ δπὰ [π6 συατά᾽" οὗ 2 Κ. 

1. (σ. ν. 1). -τλπά ἐθεν δνομρῆ ἐδ ξῖπρ, εἰς. ἃ ἀεϑοσιριίοη οἵ [88 
ΤΟΙΏΟΥΔ] οὗ {πΠ6 ΠΕΜ]Υ οσονπιθα Κίηρ ἴγτοτα (με Τ πιρΙε ἴο (ῃ6 ραΐδοβ 
δηὰ ἃ σοπίϊηυδίίοη οὗ 86 πατταίϊνε οἵ ν. 1..---Ταγομσῆ ἐς ΡῈ 

ξαίε] ἃ ραῖε οἵ (με Τέπιρὶε, οὐ. 2). [π 2 Κ. κ“Ὁγ ἴδε νδὺ οἵ [ἢ 
ξαίε οἵ ἴπε συατγά,᾽" ργοθδθὶν ἃ ρδίενδυ σοηποοιίηρ (μ6 ῥτεοϊηοίβ οὗ 
τ8ε Τεμιρ]α ψ ἢ {ποβὲ οἵ με ραΐδος---ἤθηςε ἃ ραίε οἵ θοΙἢ ΤερΙς 
δὰ ραΐδςα. ΤὨς (Ὠγοπίςοϊεσ, τί ης ἤθη (μῈ ραίαςε μδὰ ςεαϑθά 
ἴο εχίβί, ψου α παίυγα!γ αχ ἃ Ἰοςδ! ν ὈῪ 115 σοππεοιίοη τὶ [86 
Τεῶρῖε. ΤῈ ὧδε οἵ [με ἰογτλ “φυτά αἰ5ὸ ἢς ἀνοϊἀθα (υ. 5.). 

ὙΤΒα ερίϑοάεβ οὗ {πε δηίγδηςβ δηὰ ἀθδίῃ οὗ ΑἸ] δἢ, οὗ τῃε ἔοστιδίοη 

οὗ 186 σονεπαπί, δηὰ οἵ ἴ[ῃε ἀεβίγυςτοη οὗ {πε τε ρ]ς οἵ Β88] (νν. 12:18 

4Κ. 1112-18). ἱπιεγγαρτίηρ [με ἀἰγεςῖ πατταῖνε ἰῃ 2 Κὶ. οἵ [με σογσοπδίίοῃ δὰ 

δἰ Βγοπειιθηΐ οἵ Τοδϑἢ, ἰδἰκοηΐ τα [86 ἀουθ]Ὲ ποίϊος οὗ (ες ἀεδίῃ οὗ 
ΑἸΒΔΙ ΔῈ (ν. 1δν. 2 Καὶ. 1118. 20). Βυρρεβί {πμδἱ εχίγαοιβ ἔγοτη ἴννο ἀοουπηεηῖ8 
πᾶνε Ῥδθὴ ρῥ]αςθά ἰοροῖμοτ ἴῃ 2 Κ. 11: νν. 1:12. 180-30 ΓΕΡΓΟΘΘΏΓ ΩΡ ΟΠῈ 
ἀοουπιεηῖ δηά νν. 12:18 1ὴ6 Οἴεῖ (1Πς νἱεν οὗ ϑίδάε, ΖΑ. τ88ς, Ρρ. 

28ο 7., 58ΟΤ. δεοοερίεα ὈγΥ Βυτ., 5|ς., εἰ αἱ.). 
16. 122] 2 Κ. 11] ΠΥΝ 02 ἔο]ονοὰ Ὁγ Κὶ.--- Κ. ττἰ15,. ψ ΒΟ ἢ 

ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἄτοβα (Ὡτουρῃ αἰ οσταρὴγ (ΚΙο., 51.), 8 ταπεηρ.---17.. 1Ν2}}} 

80 8ἰϑοὸ 2 Κ. 1118, δυϊ ὦ ἱπ ὈοΙΒ ῥΙδοαβ 55., μεῆος 51. οοσγεςῖβ ἰῃ 2 Κὶ., 
Ῥυξ πο ψεῖφῃι σδὴ θ6 διἰδομβεὰ ἰο ὦ ἱπ βυςῇ οδϑε3.---Ὅρ" 53] ῶ, 2 Κ. 
γανη Ὁν δ», Ὁ; Ἀν.» μον, σιδν2. Ταχὶ οἱ 2 Κ. ργοθδθὶγν οτίεὶ- 
ΠΑ] Βετγε, μου ρὴ ὦ πιδγ θὲ σοτγγεςίεα ἔγοπι ν. ..--- Ὁ ΓΝῚ] 2 Κ. 15 τ; ΓΒ. 

οτἰμίπδ).----Ὑ2}} 2 Κα. -Ἑ 2955.--18, »γ}] ὦΒΑ -᾿ ὁ ἱερεὺς ΠΚεὶγ ἃ 5.τῖ 8] 
δἀαϊείοη, τ΄. ὦν, Ἡ, (Ὁ, 2 Κ. ΟὨΪΥ 1Π51..---Ὁν}}} ἔτνο μ85. οἰϊεὰ Ὁγ Κεη- 
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ἴοι, ὦ, Ἡ, Θ, Φ οὐϑην, ο΄. 5) ψιβεγε 58. αἶϑο δα οορυϊαῖνε. Οἱ.» 
ΚΙ. Κοηι. ΒΗ͂. τελὰ ν νῖῖϊ Κ͵γτβθ. Ὑ ΤΏΔΥῪ μᾶνε Ὀδθὴ οπ θὰ ὉΥ 8 

βουῖθα, βἰηςς ἐδ Σουΐες ετε τοὶ ρογτί θα 0 ο7εν ἐμ6 δωγν-οβενίη, 
Δ μουρ τμὲ ΟΒγοηΐοϊεγ ἀου Ὀ1]ε85 ἱπίεπά δὰ ἰο σοηνεῦ ἴῃς πιεδηΐηρ ἰμδῖ 
ἐμ ῥγίεϑίς ββου]ὰ οὔεν ἐδ διιγη -οἤενγίηρ ΜὮ1}6 ἐλε 1συΐες βιοοά ὈΥ 

τὴ τε]οϊοίηρ απὰ ὐὐὸ εἰπρίηρ. 5εὲὲ χὰ τ ΓΒ. 2353.- ὐν γῆν ὈΦῸ 
ΤΝῚΝ ΓῸΣ ὉΡ ῬΥΥ ΟΠ ὝΦΕ ὈΥΌΣ Ὁ) ὈΣΤΟΥ͂ 2 ΠΥῚΝ ΓΛ ΓῚΡΟ]. ὙΒΟΓΕ 5ΘΌ 5 ἴο 
Ρὲ 8 ἰδοιπα βείνγεεη ὉΔΌΣ δηὰ ὝΦΝ, βἰποε 8}} ρτίεβδίβ. δπὰ ποὶ βρεςίδὶ 
οἴοετβ (Ὀυϊ ᾿ἱϊ. οδς65 ΓῚΡ0) τγεγα ρειτηϊίεα ἰο οὔεσ ἴῃς Ὀυγηϊ-οΠετίης. 

ῬδΠ αἶϑο 8 ποῖ υϑεὰ εἰβενβεγε πηεδηΐηρς ἀἰδίγίδωίε (τ ΟὮ. 24“. " ἀο ποῖ 
βυρροτῖ ἱϊ, Β0Β. ρθπ Οδ] 2). ὦ ἰπβετίβ αἱ τμῖ5 ροίηϊ καὶ ἀνέστησε τὰς 
ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν τα ὈΝΌΓ. ὈΣ)ΠΣ ΓΊΡΟΓῸ ΓΝ δ ὯΝ 

Ὑμῖἷβ. δααϊιίοη τεπῆονεβ (πε αἰ που ἰη ΑΕ, δπὰ μδ5 ἴμ6 πιδτκβ οὗ [86 
ΟἈΒτοηίοϊογ (ποῖς ἴμε 5ἰφηίβοδηςε οἱ ἼὌρ", [με ψογὰ γῴυπο, δπὰ {μὲ 
ςο-ογάϊπαϊς σε νεβ), μεπος 88 8 ρᾶτί οὗ ἴδε οτἱρίπδὶ ἰεχὶ δηὰ ξε]} 
ουἱ ΕΥ Βοτησεοϊεϊδυῖοη. ὍῊς οἷς ραββαβε σοδῪ ᾿ς τεπάεγεὰ, 7εμοίαάα 
Ριαοεὰ ἐδδ οὔῥοες οΥ :6 κοιδε οΥ Υ̓ αὐνιυεν ἐπ με καπὰ οὕ με ῥγίεϑις ἀπά 
ἐμ6 Σουῆες απᾶὰ κε αῤῥοϊνέεὰ ἐπ6 σοιγϑες οὗ ἐδε ῥγέεσίς απὰ ἐδιῈ 1ιευΐίος, 
τὐρίολ Ῥαυϊά αἰυϊάεα, οὐεν ἐμ πόδε οΓ Υ αἰιυεῖε ἰο οἥεν, εἰς.----ἰνννν] 

ΤΆΔΩΥ Μ55., ὦ, Ἐ, πγπνο,- ον νιν Ὁ] αἱ ἐλια παπάς οΥ Ῥαυία, ἱ.6., ἀοοοτά- 
ἴῃς ἴο ἴδε βγβίεπι οὗ βοὴρ ἱπδυσυτγαίεα Ὀγ Πανά. ῬοββίὈ]Υ “59 μια 8] ἐπ 
ἔτοπι ἰεχί, οὔ. 2057 ὍΥΥ 2 γὴν ὃν, θυΐ Ψτβ8. βυρροτὶ ΑΙ, ο΄. Ετ. 319.-- 
19 ἰ5 τνγδηιίηρ ἰπ 2 Κ.----)Ὺ 555] Ὁ οἵ βροοϊβοδιίοη, Κος. δ. ὃ 3281ς.--- 
20. ὉΡ2 ΟΦ ΟΣ ΓΙΚῚῪ ὈΣἽΜΠ ΓΙΝῚ] 2 Κ. 11}} ὈΧΎ ΓΝῚ γἽἼ5 ΓΝ. τ ν]} Ἡ, 

4 Κ. ρ].--ἼΓ3] 2 Κ. Ὑυι.--ὶνῦνπ ἽΨ ΟἿ οἢ οπιίββίοη οὗ αγῖ. θεΐογε ξυβείδη- 
εἶνε, 5.6. Ὧτ. ΤῊ. ὶ 2.9 1., Κοε. {]. δ 3344.--ἰνῦνη] 2 Κ. ὈΊμ.-- 
Ἴοπ τ 12}9}}} ἃ Κ. 3:90).--- 9 Ὁ] Ὁ Κ. Ὁ)300.---Ἱ, 32] 2 Κ. 
11:9 Ὁ Ἴρριῦν Γλ2. 

ΧΧΙΨΝ. 1-8. Απ ἰπἰγοάδποίογυ ποίϊοθ οὗ {π6 Κὶπρ᾽Β τοΐρῃ. 
- Τάκεη ἴτγοπι 2 Κ. 12:- (11".-125), ἰτοῖὰ ΨὨΪςἢ (ῃς 5γῃο γοη ϑπὶ 

ἢ [δὲ Ν. Κίηράοῃι 88 υϑὰ8] 18 οπ ἰεἀ (ν." 9), δα 4150, ἃ5 

ἱποοιῃρδίθ]ε νυ ἴΠς πονν τέχίπια ὑπάεσ [οαβἢ δηὰ 7εμοίδάα, {π6 
δἰδίεγχεηϊ (Πα (ῃ6 ΠΙρῺ ῥΪδοθβ ψεσα ποῖ στειηονοὰ δηὰ ψοσα ἔτα- 

αυρηίοά ὈΥ πε ΡῬεορὶς (ν." ὦ). ὙΠΕ ΟὨγοηίοϊοσ αἷϑο δάάϑβ ν. 3. 

--2. ΑΙΙ τμε ἀαγς ὁ “εμοϊαἀ4]. Τὶ ἰ5Β ἀουδιίι! πβοίμον (5 
Ἰἰπηϊἰαἰίοη ἰβ ἰουπά ἴῃ 2 Κ. 12 (υ. 1.).-ὃ. 44 “εδοϊαάα' ἰοοξ 7ογ 
μὲηε πυο ιυἷνε5] β'ποα ἢς βίοοά ἐπ ἰσοσο ῥαγερῖ5.--- Απά μ6 ϑεραὶ 5οη5 
απὰ ἀαμρίμενς]. ὙἼῊδ Ογοηίοοῦ πιαζηΐῆεβ ἢΐ5 ἕανουσίίοε5. ὈῪ ρὶν- 
ἱῃρ ἴδετα [με Βοποὺγ οὗ ἰαγρε ἴδῃ} 165 (οὐ. 11'" 5- 1.3"). 

1. Ῥ}} 2 Κ. 12' ΨΝΥΊν.---Ἰ}003] 2 Κι (125) Ἔ Φ νην Ἴ90 κυροῦ ρὸν Γυσ3. 
--2. Ἰγ5Π ῬΟΥΉΝ νῸν 02] 2 Κ΄ 128 ἸΠ5ΓῚ ΨΥ ΥΥΉΣ ἼΦΝ ῬῸν ὕ5, “ΑΙ 5 
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ἄδγβ νι ϑβεγείη 7εμοίδα ἴῃς ῥγίεβδὶ ἱπβισυοιοα δἰτι᾽ ὦ, Β, ΚΙ, ἘΝ; 
“ΑΙ1 8ιῖ5 ἀδγβ ἔογαβιηυς ἢ 88 [εμοΐδάα ἱπβίσυςιεὰ Εἶπ" ΤΉ., Κδπιρ., 
Καδυ., Βυτ., 8Κ.--89. ναπέηρ ἰῃ 2 Κ. 

4-14, Το τεραὶς οὗ ἰπ6 Τοιρ16.---Βαβοὰ ὑροη 2 Κα. 12-", 
Ῥυΐ σοπῃρ]εἴεϊν τεντὶ τε. ΤῊΪΐ5 ράβϑαρα ἰῃ 2 Κὶ. ἀἐβογῖθεβ (86 οτγί ρίῃ 

οἵ ςεγίδίη γερυ δίϊοηβ ἴοσ [Π6 τεραὶγ οἵ 86 Τερ]ε νυ Ὡς ἢ ΡγΟΌΔΌΪΥ 
τειλδίηθα ἰῃ ἴοσοα ἴο ἴῃς {{π|6 οἵ {πε εχίϊς (ο΄. 2 Κα. 22). Ῥτγενίουβ 
ἴο ἴδε τεΐψῃ οἵ ]οδϑ (ἢ Τετρ]ε μπδὰ Ὀεεη πιδἰπίδἰπθά δἱ [6 Ἄἐχρεηβα 

οἵ (δε Κίηῃρ; Ὀυΐ ἴμεη ἴῃς δἰἰετηρὶ τννὰβ τηδάς ὈγΥ 7οδϑῆ, ἀουθί1655 

ονΐηρς ἴο [86 ἱπῃηρονεγίϑῃθα σοηαϊζίοῃ οἱ [Π6 σογαὶ Ἄχοποαυεσ, ἴο 

ταᾶῖκε ἴῃς ΤοΠρΪε 561{τβρροσγίηρ. Ης (τἰοὰ δγϑί ἴο ἰὰὺ ἴΠ6 τεβροῃϑβί- 
ὈΠΙῈν Ὁροι {πε ῥγίεϑίβ, ἀηά ογάδγεά (Π6 σερδὶγβ ἴο θὲ τηδάβ ἔτοτῃ 
ΤΔΟΠΘΥ͂ ΜὨΪΟἢ {ΠΕῪ τεςεϊνοα 85 ἀϊι65 οἵ ἔγβε- }}} οβετίη β ἔσομαι (μ8 
Ῥεορίθ. Βαϊΐ 7εμποϊδάδα δηὰ (πε οἵδε ῥγίεϑβϑίβ [αἱ ]δὰ ἴο σοπιρὶν νὴ 

115 ογάεσ. Ὑδεγευροη, μανίηρ θθεη τε υκεά, {μοῪ ψεσὲ ἔγεεα ἔγοσω 
{5 ΟΡ] χαϊίοη ἀμ α͵5ο ἀεργνεὰ οἵ ἴῃς ρῥγίνίερε οἔ ςο]]εοϊηρς (μα 

ΤΩΟΠΘΥ, Ὀυϊ 411 {πΠ6 πηοηϑυ Ὀγουρῆΐ ἴο (πε Τεγιρ]ς ἴΠπ ῥγίεϑίβ τ γα 
δον εὰ ἰο σεϊδίη, βᾶνε {παὶ Ὀσγουσῃὶ ἔογ γα] -οθεσίηρβ δηὰ 5ἰη- 

οεγίησβ, Ὡς νγὰ8 ογάογεά ρ]δοεά ἰῃ ἃ ἐ“πεϑὶ δηὰ ἔγογῃ (ῃεῆςε, 
Ὁπάογ (Π6 βυρετγνίϑίοῃ οἱ (ῃε Κὶπρ᾽5 βοσῖθε δηά (δε ῃἰσῇ (9) ῥγίεϑβὶ, 
ΔΡρΙἰεὰ ἔογ (μῈ στεραὶγ οὗ [μὲ Τερὶθ. ὙΈΪ 6 (Π6 ῥἷδπ ῥσγονϊἀεὰ 

ΤΆΟΠΘΥ βυβηςίεηί ἴογ (Βε τερδὶγ οἵ ἴῃ Τ πιρῖε, ἢοΐ ἐμουρὴ δοογυθά 
ἴογ τοξυγη βιίηρ (86 υἱδη5}}5 οἵ (6 Τορὶ6. ΤῊΪΒ5 παττγαίϊνε ἴῃ 

Κίηρ, γεβεοϊίηρ {{πΠ| στε ἀροη [μ6 ῥγίεϑίβ, νγγαβ ἀμ ΒΚ ]6 ἔσοτα 
ἴδε ρΡοίηϊ οἵ νίενν οὗ (πε (ῃγομίοϊεσ. Ι{ δ᾽] οσσεὰ (μαΐ [ῃ6 Κίπρ' γγὰ58 
ΒΌΡΕσίοσ ἴο ἴμ6 ῥγίεϑίβ, δηά {6 γεὰὶ συδγάΐϊδῃ δῃηὰ τηδϑίοσ οὗ (δς 
Τερῖθ. Τὸ ἀεγηδηά α͵5ο ἴῃς ἄτι65 οὗ [με ῥγίββδίβ, ἐνεῃ ἔογ βυςἢ ἃ 
συγ ἀπ εςο] οβἰδϑιῖςαὶ οὈ)εςΐ, γνὰ5 δῃ ἰπίσ ρεσαεηΐ οὗ {μεὶγ βδοσεὰ 
τὶ 5 ἀπὰ ρῥγίν!]ερεβ. Νὸο δίδσης ἴμεη οου]ά δἰίδοι ἴο [ ἐμοϊδάα δη ἃ 

186 οἴ Βεῦβ ἴοσγ {Πεὶγ ραϑϑῖνε γεϑἰβίδηςε οἵ (ἢΪ5 "Περὶ ἱηναβίοῃ. Ἡδξηςς 

[86 παιταίϊνε τχὰ5 τενχιτη. ὙὍΤὨΣ ῥγίοϑίβ δηά ἴπε 1,ενε8 τεσα 
ΒΌΠΊΤηΟΠΘἀ ἴο 50 διηοηρ (μ6 Ῥεορίε δῃὰ ἼἿοἱϊθοΐ τπ ΠΟΥ ἴογ ἴπ τεραὶῦ 

οἵ [με Τειῖρίε. ὙΠΕΥ Ρῥγοοεεάδα 5]ογ. 80 (ἢε Κίηρ, ἴο μδϑίθῃ 
πιδίίεγβ, ρἰδσθά ἃ ςοἰ]εςιοη-θοχ δἱ ἴμῈ Τερ]ε ἀπά υτρεὰ {πὰ 

ςοπίτθυίίοη οὗ (με δηςσίεηϊς ἰὰχ Ἰενίεὰ ὈῪ Μόοβεβ ἰπ {πε ν]άεγ- 
655; δηά ἴο 1Πἰ58 ἴδε Ρδορὶε δηὰ συ οτβ τεβροπα θά τηοβὶ Ἰου 

δῃὰ πηοβῖ ᾿Ι θεσαν. Α στεδῖ δθυμάδηοε οὗ ἹἸΟΠΟΥ τγ85 (οἸεςίεά, 
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τλοσα ἴδῃ ἐπουρὰ ἴον (ῃε Βουβε, δηὰ ψῖτ (Ὠἷ5 θαίδπος οὶ δηὰ 
5, νοῦ υἱδη 5115 σα τηδᾶς ἴοσ (86 Τεηιρ]ε.---4. 4ηπάὰ ἐξ σαι ἰῸ 
9655 αὐεγιυαγἀ5] ἃ ταεῖε Ῥῆγαϑβε οἵ ἰγδηϑβί[ίοῃ.---ὅ. ΤῊ}ς 1, ευΐ!65]. 
ΟἿΪΥ ῥσχίεϑδίβ δὲ πησηςοηθὰ ἴῃ (πὸ παᾶιταῖϊνε οὗ 2 Κ.- -Οο οἱ 

ἑπίο διὸ οἶδέες οὐ ὕμάα}}}. Ἰπ 2 Κ. ποιμίηρ ἰ5β βα] 4 δρουίΐ ςοἸ]εςί- 
ἰῃρ' ΙΏΟΠΕΥ οὔίϑ!ἀα οἵ Τεγυβαίεμ, θυΐ ἴδε ῥγίθβίβ ἃτὲ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴοσγ 

[86 τεραῖσβ 811 [Π6 τόθ ἰμαὶ σᾶτης ἰπίο (με Τεπιρὶες ἰγεδϑΌσΥ 
ΒοΙ ἔτοτι σεζυ δῦ δϑβοβϑιηθηΐβ δη ἔγοθ- }}} οἤεγίηρβ (2 Κ. 129). 
-Τῆς 1ουΐίες μασίοποά ἡ πο] 2 Κ. τ2᾽ “Ἴπ ἴδε τνεπίγ-ἰἰγὰ 

γεδσ οἵ Κίηρ [Ἐῃμοᾶβῃ (με ῥσίεϑίβ μδά ποῖ τεραϊγοά (με Ὀγεδοθεβ 
οἵ {με Βουι5ε."--θ. 76 ἑαχ οἵ Μο5ε5] ἴῃς 41 586 Κεὶ σεαυϊγεὰ οὗ 
ΘΝΕΓΥ Γ18]6 ἔογ 6 βυρροτῖ οἵ [με Ξβδῃοίπδγυ δοοογαϊηρ ἴο ΕΧ. 301:- 

3851. (υ. 150 1.).--Ἶ. ον ᾿Αἰμαϊέαῖε ἐξα τυϊοκοὰ οπ6 αΜ ΡῈ ἦμογ βοῆς, 
εἰς.1. ὙΒεβε βἰδίθπλεηῖβ ἅττα νης ηρ ἴῃ 2 Κ. ϑίηςε δοοογαϊηρ ἴο 
ἴμε ΟΒγοηίοϊεσ Αμαζίϑἢ 5 ὑηο]ε5 δη Ὀσοΐμειβ ῃδά 411 θβεῃ 5]αἷπ 

(21: 22), γα πᾶνα εἰἴΠεῦ δῇ ὄἜχϑηρ]α οἱ (ῃς (τος ]οτ᾿5 σοιηρεία 
ἀϊβγεραγὰ οἵ ἰβίοσίςδὶ σοηβίβίθῃου, οσ 5055 18 υϑεὰ ἤσυγαί νεῖν ἀε- 
ποίίΐηρ; δΔάπεγεηΐβ (Β8.). ΤὨδ τεδαϊηρ ΚΓ ῥγίεϑίϑ᾽᾽ δ85 Ὀδθὴ ὑσοὸ- 

Ροβεὰ (Οε., Βῃ.) (υ. 1.).---Βροῖε ἑμίο δια βοιιδο οΓ (ο4] ῬτοῦθδὈΥ 

ἰπ (Πε 5εη86 οἵ ρ]υπάεταά.---Α4,ὦ αἷ5ο αἱ! ἐδι6 εοπδεογαίκα Κεγηίηγε οἵ 
{{ι6 μοιιδο οΓ Υ αἰνινεῖ; ἐμογ μδεὰ γον Βα' αἰδηι} 1.6., ἰὰ [με τψνοσβμῖρ οἵ 
Βδ8], τ΄. Ηο. 2:9 “,,--8. Α4πῶ εἰ ἠΐ αἱ ἐμὲ ραίς οὔ {μπ6 πομδε οὔ 

γαληυεῖ; οπ ἐμι6 οιμδ44]. Αςοογάϊηρ ἴο 2 Κ. 12" ἴῃς ομοϑῖ ννᾶβ8 
Ρἰαςεά Ὀγ (με α]ίασ, θυιΐ ἔσο (μ6 Ομγοηίΐο εγ᾽β ροϊπί οἵ νίενν Ἰδυτθῃ 

ψεγε ποί ρετγτηϊεα τ] ΐῃ (Π6 οουτὶ Βογα [6 δᾶ βἰοοά, ἤεποα 
τῆς σἤδηρε οἵ ἰΐ5 ροβί(ἰοῃ ἰῃ (8ε παγγαῖϊνε οἱ [με Οῃσγοηίοϊογ ἴο ἐδε 

ομδίάε.---10, Τῆοη αἱ 46 ῥγίμοες γο]οϊοεά απὰ δγομ) [μὲ ἰΔΧ] 
απ εαϑὶ [11] ἑνπίο ἐδι6 οἰεδὶ ἐρηο ἐδμ6 {11} ἐ.6., εἰ ΒΟΥ ἀπ1}} 411 πδὰ 
εἴνεη (Βε., Καυ., ΒΏΒ. πϑ Ρί. Δ) ογ ἀπι] ἐμ ομοϑί νγὰϑ 0} (ᾧ, Ἐ, 
Ζοε., Οε., ΚΙ.). ΤΉ ἰαἰίεγ 15 ργείεγδθ]ο.-- -11, Απά ὦ σαηις ἰο ῥα55 
τὐποη ἐδογ ὑγομρὶη ἰδ οἶιεϑὲ 70γ 1:6 ουεγεὶρ!ι οὐ εις κὲμρ ὃγ {36 βαπά 

οἵ ἐ᾿ι6 1ευμ 65] ἐ.6., [ῃ6 ομεϑί ννὰβ σους Ὦγ [δε 1,ενϊ(ε5 ἴογ {Βε ἰη- 
βρβοίίοῃ οἵ ἴμε Κίηρ, οΓ πῖοσγε ργορϑοϊυ ἔογ γογαὶ ἱηβρεοϊίοη [Ὠσου σῇ 

τῆς 1,εν τε8, ψμὸ σεργεϑοηϊοὰ (Π6 Κίηρ (Κε., Οε., Ζοε., Κὶ.).--τῆλὸ 
δογὶδε οἵ {4 κὶπρ σπά ἐδιε ἐπα εοίον οἵ ἐ}ι:6 εἰν ῥγὲδδ!]. ΤῺ Ἰδίίεγ 

ΟΠΓΕΓ 5 ΔΡρασζθῃηί δὴ ἱηνοῃίίοη οἵ (πε (Βγοηΐοϊεσ ἴο ρΪδοα [μα μἰρἢ 

Ῥτίεδε οα ἴμε βᾶτις ἰενεὶ ἢ τε Κίηρ; “ἢ (ἃς Κίηῃρ βεη 8 [18 
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βουῖθε (ῃς Πἰσῃ ῥτγίεβδί 4150 ἀοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ ρεβοῃδιν Ὀυΐ σάυϑ85 
Ὠἰπη561} ἴο ΒῈ τεργεβοηϊεα Ὀγῃ ἃ ἀεϊεραίε, οὔ. 2 Κὶ. 12}: 49) (γε. ῥγοί. 
Ρ. 2οο).--12, ΤῊ ἄοεγς οἵ ἐδ6 τυογὰ οἵἉ ἐδι6 ϑεγυΐοε ἐπ “1:6 κοιιδο οἵ 
γαληυο}}} ἐ.6., [ὰοβε Βανίηρ σπάγρε οἵ [με Τεπιρὶς (ς΄. τ (Ἡ. 955.-- 

14. ΤΥ μογοοῦ τὐεγε τας νε55εἰς 707 ἐς κομδε οἵΓὁὨ Υαμιυεἢ] ἃ ἀϊγεοϊ 
Τοοπίγδαϊοιίοη οὗ 2 Κ. 12", βοτὰ ἴξ ἴ5 δίδίεα {ῃδὲ αἱ η 5115 ἕο (88 

Τερὶς ψεγε ποῖ τηδάε---ἰῃς σοπί θυοη 5 εν! θην ποί βυβοίηρ 
ἴον (15. ὙΠε ΟΒγομηίο!εγ᾿ 5 τεργεβεηίδίίοῃ ἔογρδάδ βοῇ ἃ ἰδοκ. 

4. Μηαπιΐπρ ἷπ 2 Κι---ῷ ὑΊκ 55] οὐ. στ ΟΒ. 181.--τθννν 2) ὉΡ 55] ἐὲ 
τὧας ιυυΐᾷ 6 κεαγί οἵ “οαϑῆ, ἱ.6., ἴὶ ντὰβ Ὠἷθ ἱηϊεπιίοη, τ΄. τ ΓΒ. 22. Οὐ 

βἰταρὶς ῥῇ. δἴϊεγ γῆν) 8εὲ Κος. 111. ὃ 37οὺ.---δ. 16] 15 Ἔ τὸ σε οὗ ἐκε 

αὐμπάαηος οὗ Ὠδπος α5 οὐίεη ας διὰ ἴῃ σοπι ἰπδίίοη ἢ 292 Τὺ τα 
γεαγίγ, ζ΄. τ 8. γ5 Ζα. 1418 (Ξε ΒΒ. Ρ. χ910).---ῦδδη ὙΠῸ μο] δα 
εχρἰδηδίίοῃ ἔοσ ἴῃς ἀδἰδὺ ἰῃ πιδκίηρς ἴπ6 γσεραὶγβ ἀἰβεγεηῖ ἔγοτῃ 2 Κ. 12]. 

--Θ. 0") ὦ - Ἰωὰς τ μΐοι, ΔἸ Ππουρὴ ἀρτεείηρ τί! ἃ Κ. 125, 8 ργοθδ- 
ὈΙΥ 8 5οσῖραὶ εχρδηβίοῃ.----Φ ΝΠ] ἐδμι6 οὐέϑ [ρτίεβι], οὔ. ν.11} τοῦ 3119. Καὶ. 
ἸδΟΩ ἘΞ Ὁ 591.--- ΓΝ ΦῸ] τοοῖ ΝΦ) ζαγγγ, “71, Ὠξῆςα δωγάφνι, ῥοτγέξονι, ΟἹ 
Βεγε δῃὰ ν. οὗ βδογεὰ οογγέδμέῥίοτι, ἰσα (ΒΏ8Β.), τ΄. οὔενγίηρ ἰο Ὑδαν ἢ 
ἘΖ. 2049,--ῖν Ἴ2}}] (ὦ ἀνθρώπου (τοῦ) θεοῦ, (΄. ν-.".---ἰ δῦ ὉπΡη})] ὦ ὅτε 

ἐξεκλησίασε τὸν Ἰσρ. Ἰεαὰ8 Βπ. ἴο τεδὰ “) δ, δυὶ (ὦ ἀουβι]εβ8 γεδὰ 

οὖς Ὦ 85 Ηΐρῃ. ρί. Κοα. τερδγὰβ ὉΠΡ᾽Υ 88 ἃ βϑοοπὰ ποριεῆ γεοίμηε 
δἴϊεν ΠΝ ΦῸ (ϊ. δ 3760) ἀπά ὈμΎσὴῦ 85 ἴῃ ἀρροίτοη νι τ[Βς ῥτγδσθαϊης 
πούη (ἐδ. ὃ 2807). ὙΤε ἰδίζοσ 8 τῆογε β'ΑΡΙῪ Ἐχρ δίηθαὰ 85 ἃ βεῆ., 50 
Ζοε., Οε., Καυ., ΕΚν53.---Τ. γρϑ τοῦ {] τυἱοκεάμεςς, ροάϊεϑοτιθος, ἴ.6., 

ΑἸΒΔΙΔμς ἐλδ (επιδοάϊεθ) ροίώϊσϑτνιδδε.---3.}}] ὦ, Ἡ, ὦ -Ἐ Υ οοηπβίἀεγεὰ 
ὉΠ ΘΟΕΒΘΑΤΥ ὈΥ̓͂ Βε., Οε., θυὶ δἀάεοα Ὀγ Καιι., Βπ., Κί. τ)}Ὁ 15. 8 

βυρχεκίίοη οὗ Οε. δηὰ Βη.---ὃ. ἽΝ") σπά πε οοηυαπάδά, ἴῃς σοταπιδηὰ 
1561} θείης οπιϊτἰοὰ ἔοσ σοποίβθηεββ ἃ58 οἴϊἼεῃ δἴϊεσ ἼὍν, οὐ. 70. 211 5. 
τος". 8. 70. οἵ, Κοςα. 11]. ὃ 36 !κ.----ἼΠΝ 1.Ν] 85 ἴῃ  Κ. 1219 ἸΥΝ ποῖ ἴῃ 

οδβῖσ, 85 Εν. ὃ )δϑό ἀ, Ὀυϊ ἃ ἔοττα {κ᾿ ὙΠ. ἸΥῸΝ ΔρΡΡοδῦβ ομἱν ΤῈ (Πα 

δτιῖς]ς (( 65. ὃ 35), 50 81. 58ΟΤ. ου 2 Κ. 1215, 5εῈὲ Κοα. 11). ὃ 31οὰ.-- 
--9. 0)}] 2γοοϊανεαϊέονι, ζ΄. 30) 365 ἘΖτ. αἱ τοῦ Νε. 819,--- ΠΝ Ὸ] ὦ καθὼς 
εἶπεν «- ὍΝ ὝΦΝΣ, ο΄. τ ΟΒ. 15:5.---10. πιο] ὥβα ἔδωκαν.---δ2 Ὑ»] 
φ΄. 31, ἴο Ὀ6 οἰαββϑεὰ στ οἴμοΥ οαβε5 οὗἨ ἱπῆ. 8. αἴΐεσ ὑγερ. Κοε. 11]. 
δ. 2250. 2. ἽΡ τῷ δδυ εν ὝΡ, ο΄. 4 Κ. 1311... Εν. ὃ 315 6 (3).- 11. Π}3] 
αἱ {ἐμὲ τἴηιδ ὐῆξηι, οϑῖτ. Ὀεΐογε ἃ τεϊδίϊνε βεηΐθηςθ, τ΄. 8. 45 [Ὁ. 6:1, 
Ἐν. ὃ 332 ἀ.---ν}} ἔτεα. ἱπυρί., Ὁγ. ΤῊ. ὃ 3ο, Κοοε. 1. ὃ 1570.--- 
ὉΠ ὍΣ ἼὯΠ ΓῚΡΟ ὉΝ ἸΥΝΠ ΓΝ ΝῈ2) Γ;3] πδηιίηρ ἰπ 2 Κ. 1τ211.-- Ὁ 0] 
νπαπίίης ἴῃ 2 Κ.---ΦκΠ 159] ἃ Κι. ὈΥΏΣ γπ5Π.---- 9} ἰαγ δαγε, ΌΥ τεπιον- 
πᾳ οοπίεηϊβ, 50 ἐρηείγ. ἃ σὰ μὲ ἰτωροξεοῖ ἔοσ οἱάεγ γ), Ἐπ 

ἢ 343 6. ὙὙ}} ὁ Κ΄. ΠΝ Γ2 ΝΥΏΣΣ ΠΌΣΠ ΓΝ ὉΌΛῪ ΥἹΣΝ).--- ὉΝ 2 ὉνὉ] 
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ἃ τηοαϊβεὰ ἔογτα οὗ ὃν" ὃν", Κοοα. 1ϊϊ. ὃ 89.---12. γ᾽} 1 μ5., ὦ -᾿ 1555. 
-τρν] τεδὰ τὴ 14 μΜ88., , Ἡ, δῃὰ δ8 ἴῃ ν."" τ, 58ὸ Βη., Κὶ. ὦ εἰς 

Ῥεΐοτγε ΓῊΩΡ 5 “70 (ορ. ΑἹ νὰ ὦ ἴῃ 351 τ ΤᾺ. 285) βυρρεβίβ {μαΐ Π ἰ5 
οτἱρί πα] θυϊ Ὀεϊοηρβ 85 ἴμ6 τί. υυῖ τονθο, οὐ. 2 Κ. 121.---18.. ΠΟΥ͂Ν] 
Ῥτορενῖν ἀδαϊίηρ, Ἠεῆος γεϑίογαίίοη οἱ ν8}15, τύ. Νε. 4', αἰϑὸ πῖτἢ πῦν. 
--14.. γκ 3 ὈΠΥ)23}) ἃ δίς ἰάΐϊοπι, ζ΄. νν. 55. 5, τ. ΤΗ͂. Ρ. 15) π.- 
ὮΝ ὙΠΦΡ}] ὑντὸ οὐ )δοῖβ δε νεγὴβ οὗ πηδκίηρ, δυϊ]άΐϊηρσ, εἴς. Κος. 11}. 
327ν.--Γ Ὁ] ἰηξ. σϑῖγ. 858 ζεη. 668. ὃ χ14Ὁ. 

16-22. ΤΙ δροβίδϑυ οὗ Το δ} .---ναηιίηρ ἰῃ 2 Κὶ., ἰηιτοάυςοά 
ὃγ (με ΟΒτοηΐο]εσ, βίποα ϑοτηθ 5 ἢ ἃροβίαϑυ νγ85 δ  ββαγυ ἔγοτῃ ἢΐ5 
Ῥοϊηΐ οὗ νἱενν ἴο Ἔχρ δίῃ {πε ἀϊβαβίεγθ οἵ ἴῃ ϑγτίδη ἱηνδϑίοῃ, νν. 

-...- 1δῇ, Α μερπάγεά απὰ ἐ)ετίν γεαγς οἷά τυας κ6 ιυλιόη κε ἀϊοά απά 
ἐμδν δηγίοὰ μὲηι ἐμ μ6 οἷν οὐ ΤΠαυϊά τυ εἶς κἰπρ5]. ὙΒΪ5 Ιοὴν [6 
οἵ 7εμοίαάα δηά τεβρεοὶ ραϊὰ δἱ ἢἰβ ἀβαίῃ γε ἀδ! στ} τουσ 65 
οἵ ἴδε ΟΒγοηίοϊεσ ἴο ἴδε Ββοποὺγ οὗ (Π6 ῥγίεβι. Ηον ἢν ἴΐ (5 ἰηΐο 
(86 πατταίϊνε ἰβ ϑδββεῃὴ ἴγοπι (με ἰαςοΐ {παὶ ῃἷ5. ψῖίε 76 ποβμαρθδίῃ 
(221), [δε ἀδυρῃίογ οἵ Το βοσᾶτι πα βἰβίεσ οἵ Αμαζίδῃ, σδηποῖ νψν6}] 
Βᾶνε θεεῃ οἱάογ ἰῃδη ἱνεηίγ-ᾶνα οὐ ὑεη γ-ϑὶχ γθᾶγβ δὲ ἴῃ6 {{π|6 

οὗ (πε πιδββᾶογε οἵ [86 τογαὶ ἔδπιν ὈΥῪ ΑἰΠΒΑΙ δ, 116 7εμοίδάδ 

Δοοοσαίΐηρ ἴο {86 ἄγε πεσὲ φίνεῃ πψουἹά Βᾶνε Ῥδεὴ ἴδῃ δὴ οἱά 

Ττῆδη Ὀεΐνθεῃ ΠἰπΕῖΥ ἀπά οὔθ Ὠυπαάτεά. Αρςοοταϊΐηρ ἴο 2 Κ. 12 

6 νὰβ αἰΐνε δηά δοίϊνε ἰῃ ἴῃς ἐνεηίγ-Ὠἰγά γϑᾶγ οὗ ἴδε τεῖρῃι οὗ 
7οαβῃ, δῃηά ργεβυτῃδοὶν ᾿νε βοῆς γεᾶγβ Ὀεγοηά ἴπεῸ ρεγοά οἵ 
με τεβίογαίίοη οἵ (με Τεηιρ!ε.---17. (αν ἐμι6 ῥγίγιοος οὐ “μ6α}]. 
ΤΆε εχίβίεηςε οἵ ἃ ρᾶγίυ δἱ σουγὶ ἔανουτγίηρ (6 ννογβῃὶρ οἵ Βδαδὶ 
δΔηα ἀεβίσίπρ ᾿ἴ5 τεβϑίογαίίοη 18 ᾿ἰβί γα] Εχί γε Εἰ γ ργο δ ]6. 
ὙΠ Ϊβ πιονετηβηὶ τᾶν ὈῈ τεραγάθά 85 ἃ γενοὶί οἵ (ῃε ποῦ! Πγ ἀραϊηβί 

186 Βίογασοηγ (Ετοι, θὲς Ηεδγᾶεγ, Ρ. τ21). (εγίδ ]νῪ βόοσῖα υ]- 
ἰεγίογ στηοίϊνε Ὀεβϑίάε5 (Π6 τῆδεσα ἀδϑίγε οἵ Βδδὶ- νοσϑῃρ πχυβϑί ἤδνα 

Ὀεεῃ Ὀεμίπά ἰϊ.--18, Τὴς Ας)ιονγὲνε απὰ (με ἰἀοἰ5Σ]. ΟΓ. 14". 
Βοίῃ ἰδιτὴβ ἅττα ῬγοῦδοΥ υϑεὰ Ποῖα ἢ δουΐ [Π6 ϑᾶπὶθ ἴογος 

--ἰμαὶ οἱ (με Ἰαἰίογ.- ἀπά ὑγαιδρ τὐας μῤοη ὕμάαΐ, οἰο.1 ταδηϊ- 
[εβίθα ἴῃ 1ῃε ἱηναβίοῃ οἱ Ηδζϑεὶ, νν."...--20. 4 πά με ορίγι οἵ 
Οοά εἰοι μια] ἐ.6., ἴοοῖΚ ῬΡοβϑεϑϑίοῃ οἱ Ηΐπα, σύ. τ (ἢ. 1.2", αἰϑὸ 2 (Β. 
15:.--Ζεολανία᾽, “6 φοη οΓ “]εμοίαἀα' {,6 ῥτὶδ5:} ποῖ τλεηιοπθὰ 
εἰβενῃογε ἰῃ (6 ΟΤ.---Απῷὦ μ6 σἰοοά αδουε ἐξα ῥέοῥἰ6]. Ἠξε δά- 
ἀγεββεα {πεπὶ ἴγοπιὶ βοίης εἰεναίϊΐοη. (Οὔ 76. 3619 ψεγε Βαγυοῃ 
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τεδάβ 7εγεπη δ 5 το] ἔγοπι ἴῃς ψίπᾶάον οὗ Δἢ ὉΡΡΕΙ σμάηρεσ, ἀπά 
Νε. 8: ψ δεῦτε ΕΖτα τεδάβ (ες {ὃν ἴσομῃ ἃ ρυ]ρὶΐ οἱ νοοὰ (Βδ.). 

Α τείεσεςε ἴο {με εἰεναίίοη οἵ {με ἱππεσ, ἴμ6 ῥγθϑίβ᾽ οουτΐ, σοσα- 
Ῥαγοὰ σὲ (πὰ Οὐΐεσγ, ΟΥ Ρεορίεβ εουτὶ (Κε., Ζοε.), ἀοεβ. ποῖ 

56Έῖὴ Δρρσορτγίαίε.--- Βϑιαμδὸ γε μαυε ζογϑαξεη, εἰς.]. (ΓΓ. τ5'---21. 

Απά ἐδ εοπορίγεά αραΐπδὶ μὲηι]. Ῥεγθδρβ ἴμῈ ῥγοσεθάϊηρβ σγεσε 
186 5ᾶπηε 85 ἰῃ ἴΠ6 οαϑὲ οἵ Νδθοία (1 Κ. 21 5), ἐιδ., ἃ τῆοςκ {γίδὶ 

δηα ἃ ἴοτγτηδὶ Ἔχεουϊΐοη αὐ {36 εονπαπάνιεμὲ οὐὨ ἐπε ξἰπρ (Βδ.). 
ὙΠ ΠΪβ πηαγίγτάοπι οἵ Ζεςδαγίδῃ 5 πηεηιἰοηθὰ ὈῪ Ομτϑὶ (Μί. 235 

1κ. τι} ἴῃ ἃ ψΑΥῪ ἴδδί βῃονβ (δὲ 1ῃ6 7εν βἢ ϑοτγρίυγεβ σσεσα 
Ῥγδοιίοα!ν {86 ῥγεθοπὶ Ηερ. Οδῆοη Ῥερὶππίηρ ἢ Οοπεϑὶβ ἀπὰς 
αἰοβίησς ἢ τ δηὰ 2 (βγοηῖοῖεϑ.--- 1 ἐς σομγὶ οὕ ἐς κομδε οἵ 

γαλιυεμ!]. Τα ἰγδαϊτοη οἵ [8Ὲ ΝΎ. {ἰπ|ὲ5 ἀεβηθαὰ (Ὠϊ5 σπογα 

ἘΧΔΟΙΪν “Ῥεΐνγεεη ἴΠμ6 βαποίυδγυ δηὰ (ἢς δἰταγ.᾽ 

1δ. Ὁ»... 101» ο΄. τ ΓΒ. 23".- «17. 1Ν] τ τὰ ρὲ. επιρῃδες σεϑαὶὲ 
Κοα. 111. ὃ 138.---18. Γ"2 ΓΝ] πνδηϊτίηρς ἴῃ ὥλλ, 54.- τὶ ὈσΌθ 2] ὦπα 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. τιμὶ πὶϊβουῖ ατγί. δἴϊοσ βυρϑι. ἀεβηθαὰ Ὁγ ἃ ρτοῦοσα. 

5. Ὁγ. ΤΗ͂. ὃ Δος Οὔ 5., Κοε. ἰϊ. δ 334γ.---19. πγῦν Ὁκ] ὦβα -Ὁ καὶ οὐκ 
ἤκουσαν, 50 4130 (9.---20. “ν.5}] ΟδΑ τὸν ᾿Αἱαρίαν -- ΠΥ Σ,--21}}}} ἱπχρέ. 
οοηβδς. βίηος ἴδε τγείεγεηςς ἰ5 ἰο δὶ ἰ5 ραϑῖ, τ. ΤΗ͂. ὃ 12) (γ).--ῶϊ. 

ΥἹΌΣ 12Ν] ἀουθ]ε οὔ ͵ θοὶ δέϊοσ Ὁ), οἰϑενβεσε 132Ν32, ἴων. 2οῦ, Κοε. 13}. 

ὃ 327 ο.--22. "ὍΝ ἸΏΥ291] ν. 5. ν."ς 

283-24. ΤΩΘ ϑυγίδη ἱπνδβίοι.- Βαςοὰ ὑροη 2 Κ. 127:., 

ΔΙ Ππουρὰ (6 πατιταῖϊνε μ85 Ὀθεη δηϊίγεὶν γον 6. Ασςοοτγάϊηρ 
ἴο 2 Κι, Ηαζϑεὶ, Κίηρ οἱ ϑυτία, γῇο μδὰ πηδάςβ δὴ ἰῃηγοδά ἰηίο ἴμ8 

τυττίοσγ οἱ ΡΒ πιὰ πὰ ἴάΚοη [με εἰΐγ οὗ δίῃ, ργοροβεὰ ἴο πιονε 
δραϊηϑὲ 7εγυβαὶθπὶ δηα νγὰ5 Ὀγίθθα Ὀγ (6 ᾿Γεᾶϑυγεβ οἵ {με ΤεΩρ]α 
δηα (με ραΐδοβ ἴο ἰεᾶνε {Π|6 οἷν ἀππιοϊεθίθά. Ασοοτγάϊπρ ἴο {86 
ΟΒτοηίοϊοσ, (86 ϑγτγίδηβ σᾶτης ἀρδίηϑί [υἀδῃ δηα 7επιβαίθπιὶ δηά 
ἀεβίγογεά 811 {πε ῥυίποεβ οἵ (πῈ Ῥξδορὶς δπά βεηΐ {πεὶγ 5ροὶ! υπίο 
(ῃ6 Κίηρ οἵ Παπιᾶβθουβ. Τὰ ἴπ6 ΟὨΒγοηΐοϊεσ Ὀτηρβ ἀροη [86 
ῬΠΠςΕΒ ἃ ι5ῖ τειτ δυϊίοη ἔογ {Πεὶγ ϑεἀυοιίοη οὗ [οΔϑ} ἰπίο ἰά οἰ Δί σῪ 
(ν..). ὙὨΕ ϑυτίδῃϑ 4150 ψυ τἢ ἃ 5118}} ἔογοα ραίηθά ἃ νἱοίοσυ ονὲσ 
Δ ΝΕΙΥ φτεαὶ μοβί, δέσαμ56 ἔμεν μαά ἤογδακεη Υ αλιυεῖ, {86 Οοά οὗ 
4)ιεῖγ }αἰλιεγ5---ἃ φορά {Πυϑἰταίίοη οἵ ([ῃ6 Ο(τοηίο]ετ᾿5 ργαρτηδῇς σου- 
βιἰγυσίίοη οὗ Ὠἰβίοιγ.---ῶ24. 4 πῶ προτὶ. ο᾽ αϑ}ι λον ἐχοομοα μά ρηιοηίς] 
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ἃ Βιτἰπρ 5ιιπητηατυ 5ϑμονίηρς [Π6 ΟΒΓΟΙΙΟΪε 5 νίενν οἱ (5 σοηίδοϊ 

Ῥείνεεῃ [υἀΔῃ ἀηὰ ϑγτία, δηαὰ ἢΐβ5 5016 ἰπίογεϑδί ἰῃ ἴῃ παιταῖϊνε. 
256-27. Τὸ ἀθαί οὗ 7οδβῇ.---Βαθεὰ ὑροὴ 2 Κ. 12,...- 

2δ. Απώὼ τυλερ ἐμεν ἀεραγίφα ἵγοηι μἶπι]. ΤῊΪ5. ἱπηπηοάϊαία σοη- 
προιίοη θεΐνθεῃ (με ἀδρατγίυγε οἵ [μ6 ϑγτίδῃβ ἰβ ποῖ ἰουῃὰ ἰῃ 2 Κ. 
-Ρον ἐμόν μαά ἰφ} μὲρε τυενν οἵ Κ] (ἰϊ. ἰῇ πλδην ἀΐθε8865) 8530 
ποῖ τηεηϊϊοποά ἰῃ 2 Κ., δηὰ Ργοῦρ δ ]γΥ ἃ τγείγἰ θυϊνε τους οἵ [Π6 
ΟΒσγομῃίοϊεσ, στο ἔεϊε (μδὲ 15 ἢ 5ῃου]ὰ βυβεγ ἴο (Π6 υἱζεγπλοβί ἴοσ 

Β15 5'ῖπ5. Οὔ ἴδε 5ϊςκῃεββοβ οἱ Αβὰ (16:3) ἀῃὰ 7ογᾶπὶ (21:.5:). Κα. 
58} ἰὴ ἴῃ ἀέδοασες Του α5 τεοεῖνθα ἰῃ Ὀδ116 τ ἢ ἴῃς ϑγτίδῃ5.---ΕῸ 
4μι6 δοοά οΥ ἐἶμ6 τΞο᾽Ἕ οὶ 7 ελμιοίαάα' {6 ῥγἱεεῆ. Νεϊίμες (5 πιοῖϊνα 
ΠΟΙ ΔΩΥ ΟἾΠΕΓ 5 τεοοσάβα ἰῃ 2 Καὶ. ἔογ ἴΠ6 δϑϑαϑϑίπδίίοῃ οὗ [οδβῇ.-- 
Οπ "ιὴς δε4]) «150 Ἰδοκίῃηρ ἰῃ 2 Κ. 12᾽9, ψ ΠΟ βαγ5 (μαί Π6 τγᾶβ5 

8]ίη “αἱ [6 μουβε οἵ Μ|1]ο,᾽" 8ἃῃ ορβουγε σεΐεγεηςο.--- πῶ ἐμον 
διιγίοά μὲηι ἐπ ἐδ οἷδγ οὐ Τρανΐά, ὃμέ ποὶ ἐπ “:6 ϑοῤιοῆγες οὐ Ιδδ 
κἴηρ5]. ὙὨΣ ῥᾶγα]]εὶ (2 Κ. 123) τεδάβ, “ἀπά {πεν υτίοα Ὠΐτα 

ἢ ἢἷ5 [αἴ Ποτβ ἰῃ (Πς οἰ οἱ Πανὶ." ὙὍμὰα Ομγοηίο!εγ᾽β τηοάϊ- 
Βοδιίοη τγᾶβ ἀουθῖ]ε85 ἀυς ἴο μἰβ ἀεβίσε ἰο τζδκε ἴδε επὰ οὗ 7οδϑῇ 

85 υπϊοτίυηδίε 85 ροϑβϑίῦ]ε δηά ἱβεγείοσε ἢς τεΐυιϑεὰ Ὠΐτα ἃ ρἷδςα ἴῃ 
18ε (οτη}5 οἵ (δε Κίῃρϑπ.---26. Ζαδαά] 2 Κ. 1255 61) “7ΑΖαρατ᾽" (υ. ἐ.). 
--οϑρύνιε αἱδο δα Ανωρονέίοος ἀπά... 57ἐηιγέμ, 6 Μοαδὶ!ο55} ἃ 
οὐτίουϑ σἤδηρε οἵ (6 (Ὠγχοηίοϊοσ. [Ι͂ἢ 2 Κ. 123 ὅ1) γα ἤδνε “ΘΒίτα- 

εδὶ δ᾽ δηὰ “"ϑῃοπηεγ,᾽" (Π6 Ὡδπιεβ οἱ (ῃς ἔδίμεγβ οὗ ἴθ σοηβρῖγα- 

ἴοτβ. Ηεγε {πε πᾶνὰ Ῥδοοσηα (μεσ τπηοΐμετβ ἀπά (μεὶσ ἀδβοεηὶ ἰβ 

τηδᾶάς 8] μεδίμεῃ. ὙΠ [μὲ ἴαίε οἱ 7οδϑἢ 15 τηδάδ 3{1}} τηογα 
ΤΡΡσγοθσίουβ, αῃὰ (πε Ὁγοηίοϊεγ ᾿ἰΚαννϑε Ἔχργεββε8 ἴμ5 ἢἷβ ἀνεῦ- 
βδίοῃ ἴο (Π8 τηδιτίασε οὗ Ηεῦτγενβ πὶ ἰοσγεῖρηεγϑ---ἰμεῖν οββρείης 

816 τηυγάεγετβ (Τοῦ. Εσγα δ μαέδς, ρρ. 212 7.).--27. Απὼ ἐμι6 σγεαί- 
πέ55 οὗὨ 86 ὑμγάδηε μῤοη ᾿ΐηι]. ὙὍὌἘε Ὀυγάξδῃ ἰ8 ποῖ ἴῃς ἰπθαΐε 
ἐχδοίεα ἔγομῃ ἢΐπὶ ὉΥ {πε ϑυτίδῃβ (Κϑι..), δὴ οἷά ορίπίοῃ, βἰποβ 
[μαι 5. μοί τπηρηἰοηθά ἴῃ ΟὨτομηίςοϊοβ, ποῦ (Π6 ἰτἱθυΐα ςοἸ]οοϊοα ἔογ 

18ε Τειρὶς, αἰϑοὸ δὴ οἱ ορίηΐοη, μυΐ (μῈ Ῥσγορβεοίίς υἱίεγαποαθ 
δραϊηβί Ηἷπι (Κε., ΚΙ., Βη., Βα., ΕΝ π}.).---Απὰ ἐμ γεδμηαὲης] (ἰι. 
ἰουπάϊηρ). (ΟΓ. νν. 5τ ποΤῆς Μάνα; οὐἡἨ μα Βοοκ οὐ Κίρρ5]. 
(ὺ. Ἰπῖτο. Ρ. 23. 

323. τοῦ ΓὉ] αὐ ἐδι6 εονεΐηρ γομρᾶ, οἱγομέ, ἐ.6., δ τὰς οοταρ!εἰίοη (οὗ (88 
Ὑεδι), τ΄. Ἐχ. 3453 (ΚῈ) 1 5. 135, 8. το" 7.--οῖκϑυ ΟἽ ὑπ νὸν πθ}] οἡ ρὲ. 
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δἴϊεν γν) τ. 5. ν.3, δηἀὰ οὔ οΟἸϊεςνεβ οοῃβίγιεα 1 55. δηὰ ἐοϊονίης 

ΡΪ. 3εε Κος. 111. ὃ 3464.---Ὁ}}} ὦ τεδὰ Ὁ}5, Ἐ, (Ὁ, ομιίι.----ῦ 1] σ΄. τ63 
τ (Ὠ. 186 1..- ὠἔἄ. ΤΥ] α 5»ιαἢ] ἐπμέηρ, εαυΐϊνα]επε ἴο Ἵγ᾽Ο, τ΄. σπ. 1959. 5 
Ὁ) Οἱ εἰν), 7}. 81 (οὐ 70 ̓ 5. ἑοσίυπεϑ), 15. 6315 (οἵ πι|6) 7.-ῶ26. ὈΓ552} 
ὩΡΡΓΣ. . .] ο΄. βάπιε οοῃϑβίγυοίίοη ἴῃ ν."..--τ-ουῦπο {] ς΄. Ὀνκῦπτ, 21|". 
-}}} τεδὰ σὰ ὦ, Ἦ, 13 ο΄. ν."5, 580 Βε., Ζος., Οε., εἰ αἱ. Ῥτεβεηῖ 
ἰεχὶ τῦδὺ ὃς ἄυς ἴο ἀπ ορταρῆγ. Ὁ Ὁ» ἘΠ] 2 Κ΄. 1.21: ΨΚῸῊ ΓΜ Ὁ 
κῦὸ ὙΌΣ ΜΟῸ Γ3. πο ΤῸ ὙΔ2Ρ.}) 2 Κ. 1253  ὝΡ2 ΤΩΝ ὉΡ ἸῈΝ ὙΣΡΟ. 
--26. ΓΙΣΜΊΌΣ ΓΦ 12 ἼΩΣΙΝ ΓΙΣΊΌΡΩ ΓΡῸΨ 12 Ἴ21] 2 Κ. 1253 13 ὍΝ 

ΟΦ 12 ἼΔΙΝΝΝ Γροφ. ΚΙ. {λἰπῖβ Ἴν ἀετγίνοα ἔγοτα ἐο]οννίης ἼΩΝ δηὰ 

οοττοςῖβ ἴο 3, Ὀυϊ 45 Ζαβελ (Λ ἴον Δ) δηὰ ὦ: ἜἝἴἤΖαβεθ, Ζαβαθ τελὰ 
Ἴ᾽. Μδην Μ55. οὗ 2 Κ. γεϑδαὰ ἼὝ27))), Ὡς ἢ (ῃ6 ΟΠ χΟΉΪΟΪΟΓ τπδὺ δᾶνα 

ββοσίεηθα ἱπιεηςτ μιν Ὀεςαυβε οὗ ἴ8ε ἔο] ον πα Ἴ21Δ".---ῶ7. 2] Οτ. 

2 ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἱπιεηάδὰ ἰο ρῖνε {πε 5εῆϑβε, απ ας γεξαγάς μὲς 5005, πΙΟῪ 

ἐμε ογαοίε αραϊηδέ μῆνε ἑπιογεαϑε. Βεῖϊοτ τεδὰ Κι. 2) στ Κδι., Οε., 

εἰ αἷ., Ὀὰὶ τεχὶ 5 ΡτοΡ ΑΙ ςοτγαρί. ὦ καὶ προσῆλθον τεδὰ Ἰ2 δὶ, 8150 

ἡΦῸΠ ἴου νΦΌΣ.--- 8] 566 οὔ 1.353. 

ΧΧΥ. Το γοΐρῃ οὗ Απιαζί δῇ (ς. 796--)82 Β.6.).---Α τερσοάυο- 
τίοῃ οἱ {πὸ παγτγαίϊνε οἵ 2 Κὶ. 141-17, (ἢ (η6 σμαγασίογίβιϊς τηοάϊβοα- 

οηβ δηὰ εἰ θε}} 15 πιθη 5 οἵ ἴῃς ΟὨχοηίοϊεσ. ΤΣ βἰδίεπηθηΐβ οὗ 

4 Κ. 14’ (Παϊ “1ῃε Πίρῃ ρίδοες ψγεγε ποῖ (ἌΚθὴ δύνδν ᾽ δηὰ (μδὶ 
“ἢ ΡΘΟΡΙΪΕ 5{}}} βαογίβοθά δηα Ὀυγηΐ ἰποεηβα ἴῃ ἴῃ6 Πρ Ρ]δοα5,᾽ 
ἃτε οχγηϊ6α, ἀουθί]εβ5 Ὀεοᾶυθα ἴοο ἀεγοραίοσυ ἴο Απιδζίδῃ ἰῃ 

(86 Ῥερίπηϊηρ οἵ δῖ5 τεῖστι, με μῈ ψοη ἴδε νἱοίοσυ ονεσ ἴΠ6 

ἙΔοπαιῖῖεβ. ὙῊδ βίου οἵ (5 νἱοίΐοτυ νεῦυ ὈγΙΕΗ͂Υ πατταίεα ἰῇ 2 
Κ. 14} 5 εη]αγρεὰ Ὁγ (86 (Βγοηίοϊεσ. ὙΠ 51ΖῈ οἵ (ῃ6 ἃγπὶγ οἱ 
ΑπιαζΖίδῃ ἴ5 ρίνεη (ν."), δηά ἀεί41}5 οἵ (με 5ἰδυρῃίεσ οἱ {πε Εδογηϊ65 

(ν. 5); δῃὰ Ὄβρϑοῖδ!ν ἃ πδνν Ἔρ᾽βοάς ἰβ ἰηϊγοάυςοαά ἰπ {πε δοοουπί 

οἵ [ῃε τε]εειίοῃ, δ {π6 σοπητηδηά οὗ ἃ ρσορβεῖ, οἵ ἵγσγοορβ γε δἱ 
ἃ ἰᾶαγρε Ἔἐχρεῆβε οἵ πογίμεγῃ [5γδε] (νυ. "-1). ΤῊΪβ γεὐεοοη ἔυγ- 

πἶβῃ65 (αςοοτάϊηρ ἴο ΒΗ.) ἃ στουηὰ ἴογ (Πε βι ρβεαιθηΐ νἱοίογυ ον οῦ 

116 ΕΔοπῖῖε5 85 ἃ γτεναγὰ οἵ ορεάϊΐδηςε δηα σεϊΐδποα Ὡροη Ὑδηνεῃ. 
Ὑεῖ χυΐΐε σοπίγασυ ἰο [Π15 ποίίοη οἵ γενγασα ἰ5 {πῈ μ᾽ απ εγηρ οἱ {πε 
οἰε5 οἵ Τυάδῃ Ὀγ [Π656 ππογοθηδγῖθβ τηθητοηδά ἴῃ ν.". Ηδηςε (815 

ῬΙυπάεγίπρ μα5 θδεη ἰδκθη 45 8ῃ ἰπίεγρσείαιίοη, ἰουηὰ πῃ οης οὗ 

1η6 ϑουγοοβ οὗ (με (Βγσοηίοϊοσ, οἵ ἴῃς ἀἰβαβίεσ ψΒΙΟΏ θεῖε} τῇς 

5. Κίπράοπι [ΠὨγουρἢ ΑἸμδΖί 5 υπξοτίυπαὶς σοηΐεδέ ἢ ἴῃς Ν. 
Κίηράοια (2 Κ. 145...), 1815 δουγος μανίηρ πιδάς (ῃς ἀἰϑαϑίοσ ὙΘΥΥ 

ἱποοηϑβίἀθγαοϊε, ψ ῖῈ τῃ6 ΟὨὨγοπίοϊεσ Ἀἰπηβε]ῇ, οἡ ἴμ6 οἴμεσ μδηά, 
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δοςερίεα (με τεσοσγά οἱ 2 Κ. δῃὰ αδἱἹονεὰ {πε ἀϊβαβίεσ ἴο γε τηδίῃ 

ἴο 115 {}} Ἔχίεηϊ Ὀυΐ Ξυρρ οά δὴ δάδαυδίε γεάβοη Ὀγ ἱπίτοάυοσίηρ 
ἴδε 5 οἱ [με νοσβῃὶρ οἱ (με σοάβ οἱ Εάοτῃ (νυν. ".-.) (Βη.). 

Ακξγεεδῦ]ε ἴο ἴμε ἀθονε νίενν, Βη. δῃὰ ΚΙ. δϑϑῖψη νν. 5.1} το Μ, Ρυϊ {ΠΕῪ 
δδᾶνε {πε πιδγκϑ οὗ (ῃς (ῃγοηίΐο ετ᾽β βίυ]6: ἴῃ ν. δ ἼὋ9 ΗἸΡΆ. (1. 89), Γ"3 

ΓῸΝ (.. 14),  πιῖτἢ δος. αἶϑο ἴῃ ν. "9 (]. 128), ἼΠ2 (ςγ. τὶ 1.35: 17), ΠΟΣῚ ΠΟ ΠΝ 
(τί. ττῖῦ 41); ἴῃ ν." ὉΠ ὍΣ (οἵ. 138 1γ1.51.); ἴῃ ν.5 ΡΠ τ» (ς΄. τ9ῖ-" 
Ἐξτ. το) δῃά νην ((. 84); ἴῃ νν."- 15 ὙΓῺ (1. 17); ἴπ ν "1 ρήπρν (.. 38); 
8ἃπά ἴῃ ν. δ Ἴ2 (1. 10).-Οουὐδῖ ᾿Ἰμβουρῖ ἰμαὶ βοῦς εἰβίογίςδὶ ενθηΐ ποῖ 

τεοοσαάθὰ ἴῃ Καὶ. νψα8 αἱ ἴμιε 8515 οἵ ἴῃς βίογυ οὗ ἴῃς Ηἶγε οὗ ἰῃς 1β5γϑοὶ 15}. 
ἴτοορβ δπὰ {μεῖὶγ βι θβεαυδηῖ ρ᾽υπάεγίηρ (ΟΒ. Ρ. 158). ΤὨΪ5 8668 ποῖ 
Ὁ Πκεἶγ, δηὰ τἢς πατταῖίνε [μθη πλδῪ Ὀε με ΟἩγοηίς! ετ᾽ 5. ἱπιεγργείδιίοη οὗ 

ἴδεθε ἔδοῖβ ἔτοπι τυ βδίενεσγ ϑοῦτος ἈῈ ΠΊΔῪ ἤδνε ἀεγνοα ἴμ6ηι. 

1-4. Τὸ Ὀερίπηίηρ οὗ {86 τοΐρσῃ οὗ ΑπλαζΖίδῖ.--- ΤΆΚεη τὰ 
βρης οπκἰϑϑίοηβ δηα ναγίἰΐοῃϑ ἔγομι 2 Κ. 1.4'...-2. Βμὲποὶ ιυἱμ α 

βεγήεοί μεαγ!] πὶ (ἢ τείεσεηςε ἴο ἴμ6 ἀροϑβίαϑυ ἀδβογὶ θεά ἰῃ ν.". [πῃ 
(πε ῥΪαςε οἵ (μῖ5 2 Κὶ. 14: τεδάϑβ, “Ὑεὶ ποὶ κε Πᾶνα μἷ5 ἰδίμεγ: 6 

ἀϊά δοςοσαΐηρ ἰο 81} ([ῃαὲ 7οδβῇ Ὠἰβ ἔδίμεν Ββαά ἀοῃβ.᾽" ὙΠΘη σοπλῈ5 

ν. 4, ςοηοεγηίηρ {πε τεϊεηζίοη οἵ {πε ὨΙρἢ ρΙαςεβ, ψῃϊσῃ ἴῃς ΟΒγοῦ- 
ἴσ!εσ 85 ογαϊ θα (υ. 5.).---ὃ. Ηἰς ξογυαπίς ὐπὸ μαά ἰ]εὰ ἐμ κἰπε 
μὲς }αἰμεγ]. (ΟΥ. 245. Κι. 125. ὅο)--α Βμὲ κα ῥμὲ πο ἐμιεὶν εἰ ἡϊάνεπ 
ἰο ἀφαί8]. ὙΠ ϑραγίπρ οἵ μ6 ο]]άγεη οἵ ἴμῈ συν ν 5 εν! ΠΥ 
ἃ ἨΕᾺ ἀερατγίαγε ἰῃ Ἰυγίβργυάεηςε, ἱπαϊςαιϊηρ δῃ δάναπος ἰῃ (86 

ΤΏΟΓΑΙ ϑεηἰπηεηὶ οἵ ἴῃ6 Τσοτηπιυπῖίγ. Ὑεα ΝΑΡοΙῃ τψνὰ5 σου- 
ἀειηηβά ἢἷ5 οΒΠ]Π ἄγε ρογβμθα ν ἢ Εἰπὶ (2 Κι. 95), δηὰ ΠΠΚουνῖϑα (Π 6 
ἙὨΠ]Πάτγεη ρεγβῃθα τ ἱἢ {πε [δῖ μεσ ἴῃ {πῈ βίοσυ οἵ ΑἽβδη (705. 7" “)). 

-Βιι ἀϊά αοσοογάϊηρ ἰο ἐμαὶ τυλπον, τυας υγιδη ἐπ Μι6 ἰαὶ ἐπ ἐμι6 
δοοῖ οἵ Μο565]1. ὙὨΕ στίίεσ οἵ 2 Κι. ἔουπὰ ἰπ [Π|5 πλεσου οἱ Απιαζίδῃ 
8ῃ Δρρ]ἰςδἰίοη οὗ ἴῃς σοπιτηδηὰ φίνεῃ ἰῃ Ὠΐ. 24... ὙΤῊΪ5 ῥγηοΐρ]6 

ΨΜγ) 85 ΕἸ ρδϑβοα Ὀγ {π6 ρσορδείβ [δγεγηΐδῃ δηά ἘΖεκίεὶ (76. 31" "- 
ΕΖ. 185). 

1. γπ|}] ὧν 2 Κ. 145 Κι. γυννν 1.--ῶ. ον 3302 νὉ ΡᾺ] ἱπβίεδά οὗ 
ἴδε Ἰοηροσ βίδίεπιεπὶ ἴῃ 4 Κ. 1435. (υ. 5.).---3. νὺ}»] ἴδῃ μ58., ὦ, 9, 2Κ. 
145 ὙὉ}3.---)Ἴ}}}] ὁ Κι. "), βαπης σὔδηρε ἔγοπιὶ 2 Καὶ. 125 ἰῇ 245 (ν. 5.).-- 

4. ὉΠ)2] 2 Κ. 14' ὈΝΌΠ 1)3.---}}}} πδηιϊίηρ ἰῇ 2 Κ., ροβϑβί!γ ἄυς ἰο 

αἰμορταραγ, 80 51. 5ΒΟΤ. οὐ ἃ Κ. 14.--ΦῸ ὍΌ2 ΠΣ 31022] ὦ 
οζἵηΐὶ8 τ, ὦ κατὰ τὴν διαθήκην (τοῦ) νόμου κυρίον καθὼς γέγρατται, 

4 --ἰ ἐν νόμῳ Μωσῆ. Ἢ, Θ, 2 Κ. ΦῸ ΓΙ ἼΡΟΣ 321029.--- ἸΓΔΌ)] ἴῃγοα 
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Επιοβ, 2 ΚΕ. γγρ" ὑσΐοα (δ: ΚΊ58. γγ30.); (Εἰγά εἶπις γϑῸ) Κι., 5ο ὦ, Κ, ὅ, 
δηὰ Οτ. γρν. Ὠΐ. 2415 γὴν ἴὮγες τἴτιςβ, θυϊ ὦ, (5, Ἡ, γον εἰἰγά τἴπιε. 
ὙΒαε ΟΒγοηίοϊογ εἰϊ μον [ο]ονγεὰ 2 Κ. (ἰεχὶ οἱ Ν 38.) οὐ᾽ βἰτηρ} χυοϊοά 
ἱπδοουγδίεὶγ.- τ "23] στ δάνεγβαίῖνε ἴοσος, Κος. 1. ὃ 3725. 2 Κὶ. Ὁκ "9, 
πδηϊίηρς ἴῃ Ὁΐ. 

δ-18. Το οατιραΐση ἀραϊπβί ἙδοΙΏ.--- ΤῊ 5. 15 ἰἘγβεὶν ἀθ- 
βογίβεὰ ἰῃ 2 Κ. 14} ἰῃ ἃ βίῃσίε νεῦϑε, δηἀ (Βεγὰ 15 ὩῸ σϑᾶϑοῃ ἴο 500- 
Ροβε (μαΐ (με δά! ἰοηβ οἱ [86 ΟΒγοηίοεγ γεβὲ ἸρΟ᾿ δὴν δάαϊἰοηαὶ 
ἰη!ογτηδίίοη, θυ ἅτε ΨΏΟΙΥ ἃ ργοάυςί οἱ Μίιάγαβῃϊς ἔδπογ. ὙῈῈ 
Ἑάοπιῖίεβ βυθ)ιυραίεά Ὀγ Πανὶ ἀπά τπιδάς ἰτἱρυΐατγν ἴο Γυἀ8ῃ Βδὰ 
τευ οὶ δα 5υιςοα 5} ἀυγίηρ [Πα τεΐζῃ οἵ ᾿επογάπι (21:5). ἸΝΒεῖδεῦ 
ἴδε σοπαιεϑβί οἵ ΑπιαΖζίδῃ γεβϑυϊ θὰ ἰῃ (Π6 ρεττηδπεπίὶ ροβϑεββϑίοῃ οὗ 

Ἑάοπι ὈῪ 7υάδῃ 8 υποετγίδίῃ. Ῥεγθᾶρ5 πὸ τεὰὶ σοηααεϑί ἴοοῖκ 

Ῥίδοβ. Ἱπάεεά [πὰ σ᾿ Πο]6 σαπηραΐρη μᾶ5 θεεῃ [εἷΐ ἴο θὲ ἱπηργοῦδθὶε, 
βίηςε Εάοτῃ ψᾶβ ἴδῃ {ἱδυΐαγυ ἴο Αβϑγτῖα, δηὰ 7 Δῃ ῬοββίΟὶΥ ἃ 

γαϑϑᾶὶ οἵ πογίμεγῃ 15γ86] ((Π νἱενν οἵ ίποκ. ΚΑΤ." Ρ. 261, αἰ5ὸ 
Βη. ο΄. ΗΟ. 2 Κ. τ4᾽).--δ. Τῆγεε μεπάγεά ἐπομδαπα]. ΤὮΘ Ἀστὰν 
οὗ Αμρδζίδῇ 15 ἴῃ. γα ἢ Θγμδ ον [μη (μαι ἀϑογ θεὰ ἴο Αβ8, 147 ὦ), 

δηά 4]5ο ἰο 7εβοβμαρηδί, 17..5. ΤῊΪΒ ἀϊπγυηυϊίοη οὗἨ ἱσοορβ (8ε- 
ςογάϊηρ ἴο Κα.) ἔυτηϊδηεα ἃ τβᾶβοῃ ἴοσ εἰγίηρ δα ἀϊτίομδὶ Ομ ἐ8 ἔσγοπι 

πουΐβεγῃ [5γϑε].--ὅ. Α, μηπάγοά ἰαϊοηὲς οὗ σἠἶνεν) (ἢ Ἰεᾶνυ πεῖ σῇ, 
ΒΟΠῚΘ 9,ὅςο Ρουπάϑ οἱ 5[νεσ, οἵ ἴ ᾿ίσῃϊ νεῖρμί, ἀρουΐ μ4} {μα 
διμουηῖ.---Ἴ. 4 πιαη οὐ (ο4] [με πιοβὲ ρβέπεγαὶ ΟἿ᾽. ἀεβί ζῃδίίοη οὗ 
8 Ῥγορβεῖ; υϑϑὰ οὗ Μοβεβ 30:6 τ (ἢ. 23" Πζ. 33: 705. 145 ΕΖτγ. 3"; 
8150 οἱ θανίἀ 8: Νε. 1.25. 3; 4150 οἵ ἴμ6 δῆρεὶ ψῆο οἰδαγὶν ἰῃ (Πα 
ζυῖ5ε οἱ ἃ ρῥΡγορβεί ἀρρεᾶγεὰ υῃΐο Μδποδῇ δηά ἢΐ5 να, [|. 1.35- 5; 
ο΄. ἴοτ χεῆδγαὶ υ56 1 5. 2,7 9" “- 1 Καὶ. 1253 13}: 5 171}. Ἱὲ 2038. 2 Καὶ 

1 οἱ αἷ.---1,2ἱ πο ἐ:6 αγη} οὐἨ Τ5γαεὶ ρο ευὐἱ} ἐμ.66]. Ἐτοτὰ [δε ροϊπέ 
οἱ νίενν οἱ [ῃ6 (Ὠγοηΐοϊοσ, δ 4] Ἰδῆσα τὶ 5γα6] τγᾶ5 βἰηΐ} δηὰ 

ςουἹά οὨἷγ Ὀὲ [ο]οννεά ὉΥ εν] σοηϑθαιθηςοβ, οὕ. 1το' 20"7.---Αἱῖ 
1μ6 εἰ δάνεν οὗ Ἐῤῥγαΐηι} δὰ ἐχρ δηδίϊοη οἱ [με ῥργεσθαΐηρ [5γδεὶ], 
βίπος 1βγϑεὶ ἰβ οἰΐδβη υβεὰ δ5 εαυϊνα!εηΐ ο ἴῃς 5. Κίηράοπι (οἱ. 12"). 
-8. διε ρὸ ἐδιοι, ἴ.6., ΌΥ ἰΠγϑβεῖῖ, ἀο ναϊδανεΐν, δὲ οίγοηρ ὕογ ἔδιε 
δαηΐο, ον Οοἀ «αὶ! ΜΟΡ̓Ὲ σεῆεν ἰμόε ἰο 7ζα]1 δεύίογε {εν ἐπδρῖν [ον αοά 

μας ῥοιυεν ἰο κεῖ σπά ἰο οαϑί ἀσιυπ]. Ἐρτ οἴ εῦ τεπἀογίηρβ οἵ [5 
γεῦβα, ἡ ῃοβε ἰοχί 15 οοστυρί, ν. ὁ. ὙΕ 5ἰηξυϊπεββ οἵ Δ} δἰ] δῆοα 
ψ [86 Ν. Κίησάοπι ἰ5 Ῥσγουρῃί οαἱ νοῦν ϑιγοηρὶγ.---9. γαληυεῖ ἐς 
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αὖῖε ἰο γῖνε 3:66 τεμοἷ; τιοῦὰ ἐΐαη [4:15] ἃ νεῦῪ Ὀοδυι αι] ἰεδοβίην. 
-10. Ἡγμονοίονο ἐποὶν ἀπ εν τὐσας ργεαϊν κἰμαϊοά ἀραΐμδὶ ὕμάαῖ ἀπά 
“μον γείμγηοά μοι ἐπ ἤσγος ἀπε]. ΜετσεμΔΓΥ ἴτοορβ ϑεσνε μοί 
ΟὨΪΥ ἴον ἰμεὶγ πἶγα, ψβίο {μ686 πηδ ἅτε τεργεβεηίεά ἴο πᾶνε 
τεςεἰνοά, Ὀαΐ ͵5ο ἴοσ γεθονι ἀηἀ θοοίν ψῃϊςἢ,, (Ὠτου ἢ ἀἰβγαΐββαὶ, 

ἴδεν σου] ἰοβθ. ΤὨϊβ ἰο55 (ΠΕΥ ἃγα σεργεβεηϊεα ἴο μᾶνα τηδάς 
ξοοά ἰῃ ἃ ψὺ ὈΥ͂ ὈΙυπάεγίηρ οἰτε5 οἵ Τυἀδῃ (σ΄. ν. ").--Ἐ1. Τῆς 
ναῖον οὐ 5.1}}] ἴτοπμῃ 2 Καὶ. 147, πηϑδηςἰοηθα 50 85 ἴπε δος οἵ 

7045 νἱοίοσυ ονεσῦ (ῃῈ ἙΔομηϊίεβ, οἵ. τ Ὁ. 18:..--12. Απά επ 
ἐπομδαπὰ ἀά {᾿ς οἰἡϊάγεη οΥ7 μάαΐ, σαν σιυαγ αἰΐνε, εἰς.]Ὶ. Οἱ 
(8158 σαρίυτε δηα πηᾶϑϑᾶοσ ἴΠ6 τεσογὰ ἰη 2 Κα. Κηονβ ποίῃίην, 

δἰμουρῇ 2δι6 τοοῖ (5614) 15 πηχεπιϊοηθά 85 ἃ ρίαςε (2 Κ. 147) οἰΐεῃ 
ἰἀοηεἰποά ψἱ Ῥεῖτα, θὰΐ [Π15 15 ΌῪ ὯῸ σηβδῃβ οεγίαίη (ο΄. Μόοοζα, 

ὕμ. οὴ 15).--18. Εγορι ϑαριαγία εὐθη μρίο Βείδ-ογοη]. δαριαγία 
ψ͵85 δυἹἀθη ΠΥ (Π6 Ροΐπι ἔγοπι ΠΟ [μ6 ἰσοορβ βίασγίθἀ οἡ {μεὶγ 

ταὶὰ δηὰ Βεί᾿-μογοη ἰῖ5 ᾿ἰταϊξ ϑουϊῃνψαγά. Οη (με Ἰοοδίϊοη οἱ Βείῃ- 

Βοζγοῃ ο΄. τ (ἢ. 7". Τα σαὶ πρᾶν μὲ ἱβουρᾷί οὗ 85 μβανίῃρ ἰδίκεη 

Ῥίαςθ πὴ ϊα Ατμαζίδἢῃ ψγὰ5 ἴῃ ΕΔ Οηλ. 

δ. την ΓΝ] ὦ, (5, ") Γ2ν 8 “) τὴ ν.---Ἱθ.}2}] ΦδΑ καὶ ᾿Ιερουσαλήμ 

βϑίῃοβ οὔἱν [υἀδδηβ ψασε ψαϊμεγοὰ ἰορείμεγ, οὐ. 141 1η1} 8-.--Θα. ,23] 3 
ῥγει δ, 665. ὃ 110}, Κοεα. 1ϊϊ. ὃ 332 ο.--ϑῬ8. ὉΝ 3] τ ἱτ δάνεγεδίίνε ἴοτος, 
οπμῖγ, διώ, ζ΄. 233, ταεσεὶν ἃ 5:11 βίγεηρί βεπεὰ 19, ΒΏΒ. ὉΝ "3 2 ὁ, Κοε. 
ἢ. δ 2)21.--- ποτοῦ ρτπ ΠΡ ΠῸΝ ΜῈ] ὦ ὑπολάβῃς κατισχῦσαι ἐν τούτοις, 
4: - ἐν τῷ πολέμῳ, Ἢ ῥιΐώας ἐπ τοδογε ἐχεγοίδμς δεῖα οοηϑίσίεγε, ἵ.ε., 

πιΌΓ Ὸ ὈΙΠΝ ΓΝῚΣ ἼΟΝΠ (Ο6. 50 αἷβο Βη., Ὑἱῖ 5! σπὶ ομδηρεβ). ΚΙ. 

τεδ 8 γινῖϑ ῬΊΠῸ ΠΏ πρν, δι ἐγ ἐδοις ει ηχεσέ ἰο ῥγευαὴ! ἐπ πὲς ταν 
(.2., νῖτ Βεῖρ ἔτοτα ἴδε Ν. Κίηράοτα) ἐλδη τοῦδ Οοά οαι5ε ἐΐέε ἰο ζαἹ 
δεονε ἐδια ἐπξεγ. Τὶ ἰβ βίγωρὶεγ ἴο σεϊδίη ΑΕ δηὰ Ὀεΐοτε 1999. ἴο ἱπβοτὶ 
ον (Ὁ. 5. 30 Εν.» Β6.). Ηἱιζὶᾳ τεδὰ ρῃπ πον πτν Ὁ3 Ν " (υ. Β6.). Α5818ε 
τεχὶ βίδηβ ἴῃς ἱπιν. 5 ἕο] ονσεὰ ὉΥ )υβδῖνε ἴῃ δροάοϑβῖβ, Ὁτ. ΤΙ. ὃ 1τς2 (2). 

--ον οὐγτῦν ὦ ὑπίοε πγδν.-τϑ. ΓΎΡΡὉ ΠῸ] 5: πηῖ]δτ ἴο υ8ς οὗ ἱπῇ. ψῖτ Ὁ δέϊες 
βιιδείδηςνε νεγ εχργεββίηρ ἰδς ἰάεδ οὗ ἀεεέπαλέον, ο. 2 Ἐ. 412 15. ς(, 568 
Ὁτ. ΤΗ͂. ὃ 203.---τλκοὉ] Κι., θυϊ τεδὰ Οὐ. γιοῦ, Ἐς ἰ8 150 ἱπ ππδηΥ 
Μ55. 88 Κι.--πγὸ οὐ φη] γαλιυεῖ ἐς αδἴε ἰο ξῖνε, οὐ υϑὲ οἵ ἰηξ. τὰ Ὁ 
ἴεν Φ", βες Ὁτ. ΤΗ͂. ὃ 202 (1).---10. Ὑγατ] δος. τ μ᾽ Ὁ ἴῃ ἀρροπί ἴοι 
ψΓ Ῥτοποπι. βιυή. Ὁ---, Κοδ. ἢ]. ὃ 28οῖς, ἃ οοπδίσυςιίοη Ἐἐπιρῃδϑίβίηρς (μα 
πουη, Ενν. ὃ 277 6.--11.. 2) γ΄ ἀγίνε, οοπάμο!, Ἀδηςς ἐξαά οἱ δτι ΔΙΤΑΥ 
ἴο Βαῖες ([6ἰ6), σ΄. τ ΟᾺ. 2ο!.---τίροτ μ"}] 50 ἴῃ σ ΟΒ. 1812 αῃὰ Κι. οὗ 2 Κ. 
147 Ὀυὶϊ Οτ. ἀπὰ Ὗτεβ. ΓΟῸ Ν)2.--ῦ»ϑ 22 ΓΝ] ὁ Κ. 147 ουμ τν.--12. 
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ΤθΌΣ] ργοθθὶν ἴο θὲ ἴδκεπ 88 8 ὑγορεσ ὕᾶπις, ζ΄.  Κ. 147 (υ. 5.).--18. 

Τ29Ὸ] ἰῃξ. ἢ 70 οὗ Ξερασαϊίοη Κος. 11]. ὃ 406 ο.---ἸὉ Ὁ» ργεάϊςδις ἱπίτο- 
ἀυςεὰ ὈΥ 3 νῖἢ βυδ)εςὶ ῥγεᾶχαα, ο΄. ὅπ. 225 309, Ὅτ. ΤῊ. ὃ 127 (α). 

14-16. Απλ 2:45 ἰΔοΟΙ Αἰ ΓΥ.---Αἡ ἰπἰγοάυοίίοη ἰο ἰδ ἀ1585- 
ἰτοῦϑ νὰ ἢ ἢ ἴῃς Ν. Κίηράοπι ποὶ ρίνεη ἴῃ 2 Κ. (υ. 5.).--14. ΤῊε 

ξοάς οὔ ἐμ εμἡάγεν οὐ δεῖγ]. Τὶ ἰ5 ἃ συτίουϑ ἕδοϊ (Παΐ οὗ Πε δηςϊεπὶ 
τοὶ σίοη οἱ {πε ΕΔουλἰί65, 50 οἱοβεὶγ δϑϑοοίδίε υνἱτ [5γϑεὶ, ποι μΐπσ 

ἀεβηϊίε ἰ5 Κῆονῃι Ὀεγοηά [Π6 ὨΔΠ165 οὗ σεγίδί πῃ ἀ οἰ [165 ἀογνεα ἔσομαι 

1βεορθοσοιιβ Ργορεῦ π8π|65.---ἰδ. γγ͵λῪο μανὲ ποὶ ἀεί υεγεά ἐπεὶ 

9 εορῖε ὕγονι ἐμ} απ] (σ΄. νν. " ..) ἀμ ἤεῆοα ψεγα πὸ ροάβ. ΤΠε 
ἰεβί οἱ ἀεὶγ νὰβ δΌ}Πν το ἀεἰΐνεσ. ὙΠΕ ἔυπάδπηχεηῖδὶ γεᾶϑοη ἴοσ 

ΓΗ ρρίηρς Ὑδανε ννᾶ5 (Π6 ἀεἰνεγαπος ἔγοῃ Ἐργρὶ (Εχ. 20" 

ζ΄. 15. 37.).--16. Ησυε τυε »παάξ ἐδιδε α σομμδοιον γον ἐδ 6 κἰπρῦ]. 
ὙΠ (ηϊ5 φυκδίίοη σοττεβροπάϑ (ΠῈ δηϑνεγ, 1 ἄησιυ ἐμαὶ Οοά καὶ 
σομηδοὶ οα ἰο ἀφείγογ ἐδμεε. 

14. “Ὧρ᾽. .. ὩΥΙΡΦῚ] ἔγεα. ἱπιρί., Ὅτ. ΤΗ͂. ὃ 30 (2) (α), Κοε. 111. ὃ 

157}.--1δ. Ν᾽}}}] Ὦ 1 Βαπέεανι. (ὦ τεδὰ Ὁ5Μ)2) (προφήτας) ἔτοτι 
τὶς ἢ ἰ ἢ ἃ ἰταηβροβίτίοη οὗ 3) ΠΊΔῪ ᾶνε οοτὰς (86 Βαηξαρε οἱ ἾΏ.-- 
160. “ν γρνῦη)]. ὙὯὲ αυεϑέίοη. Ἔχργεβϑθεβ βίτοηρ τεριυάϊδιίοη, Ὁᾶν. 
5γ5. ὃ 126 Κὶ 5.---Ἴ)Γ)] Ρ]. ἔοτ 58. 88 8 ἐχργεββίοῃ ἔοσ τηδ) εϑίγ, Κοες. 
ἢ]. ὃ 207}.---Ἴ2}} ἰπά εξ. 50]. ἐχργεββεὰ ὃγ τμϊγὰ ρεῖβ. μ]., θδν. 5γ». ἢ 
τοβ (0). 

11-24. Τε ἀϊδβαβίσουβ τχὰσ σὶτ [86 Ν. Κίηράοτῃ.---ΤΑκοη 
ἔσο 2 Κ. 1453, ψ δάἀάϊοη 5 ἴῃ νν. 11: 39 (ο οοπηδοΐ ψ (ἢ (Πα ἰη- 

ττοἀυοσίίοη (νν. 1.-.2), Δη4 4150 δὴ δααϊϊίοῃ ἴῃ ν. ".--17. Τοοῖ 
τομ 561] ΟΥ ΡοΒβίθΙγ ψγὰ μου! σεπμάεγ τας σομμδο δά τη ἴῃς ἴπι- 

Ὀ]Ἰςδίίοῃ {πᾶὶ ἰξ ννὰβ ὈῪ ἀἰνίπε ἀσεπον (σι ν."). ὙῊΣ ρῃγαβε (}}}}}}}) 
15. ἰηϊγτοάυςοα Ὀγ ἴμ6 ΟὨγοηΐοϊεγ ἴο σοππθοῖ ἴπθ6 ρᾶβϑᾶρὲα Οἱ οβεὶν 
νυ (δὲ ἰοσεροίηρ νεσβα. Οἰμογνῖβε ἴῃ 6 νεῦϑα ἄρτεαβ Ἔββθη([8}}γ ἢ 
[πε τεχί οὗ 2 Κ. 14".--ἰ οὶ μι ἰοοκ οπὲ σποίμεν ἐπ ἐμ 7αοεὶ (σ΄. ν. ".) 
ἃ σμΆ]Ποῆρε ἴο ΑΓ ἴῃ 56 εΓ ἰηβοΐδηςς (Βε., Ζοε., 51κ.) οὔ ἃ να558}᾽5 

ἀϑϑεγίίοη οἵ ἱπάθβρεπάεηςε (Βη., πο Κ. ΚΑΤ΄.) οὐ ἃ ργοροββϑὶ ἴο 
τηθεΐ οὔς δῃοίμεῦ 85 δα11815, ΑπηδΖίδῃ ϑεεκίῃρ βαιἰϑίδοιίοη ἴοσ (ἢ 8 

ταὶὰ οἵ [Π6 πιογοθηδγίεβ (ν. .) (ΟἽ., Β8.). ΤῊΪ5 ἰαϑί 18 ἃ ρἰδυβί Ὁ] 6 
βυρρεϑβίίοῃ ἰζ [Π6 δοςοιηΐ οἵ (ἢ ταὶὰ ἴβ Ὠϊβίογίςδὶ; Ὀᾳΐ 2 Κ. ἀοεβ 

ποΐ πηεπίίοῃ ἴῃς ταϊά. ὙὍῆα ῥσοροβαὶ πηδὺ ἢᾶνα Ὀξεπ ἴοΓ ἃ πιθειηρ 
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τ ἴῃ6 νίενν οἵ ἃ πιαττίαρσε 8]]δῆςς (ν. .3).--18. ΤῊΪΒ [Δ }}]6, το - 
πυϊηἀΐηρ οπα οἱ 7οἰ μ4π|᾿5 ράγδῦ]ε (7. 97 5.), νᾶ5 ἃ σου ἰπϑυὶὶ 

ἴο Απιδζίδῃ, ἱπιρ  γίηρ ἰμδὶ ἢ6 τνᾶ5 ἰῇ ΠῸ ὙΑΥ Οἢ 8η δα υ δ} 1 γ νΠ ἢ (ῃ 6 
Κίηρ οἵ Ιβγαεὶ. ΨΙμεῖμεσ [μ6 ραγίίουαγβ οἵ {πε [40]6 ψνεσε 5ἰρηὶῆ- 
οδηΐ, τεβεοιίηρ δοίυδὶ ἐνεηίβ, β ὑηκηονῃ.---20. Σὸν ἐ τυας οὐ Οοά, 

εἰς. δῃ δααϊίοη οἱ [με ΟὨγομίοϊεσ σοπηθοίίηρσ (6 πατταίϊνα τνἱτἢ 
νν. "....--Ξ:21. ΤΠοοκεά ομξ ἀποίμιενγ ἐπ {16 74.6] (ἰ.4., Ἰοϊπεά ἰῃ 
Ῥδι116) εἰμ ῦ ἃ ἀϊγεοὶ οσγ 8ῃ ἰγοηΐςδὶ δρρ]!ςδίίοη οἵ με ψογάβ οἵ 

ν το Ἢ ἰγοηΐοδὶ, οὐ. [Π6 5ἰ πλ}]ὰτ ἀου]ε ἀρρ]Ἰςαἰίοη οὗ {πε ρῇγαϑε 
“Παρ τῃ6 Πεδα,᾽ Οπ. 40": 1,.--- Βειϊ},-5]θηιο}]. ΟἿ. α ΟἩ. 646»), 

--οἸΨ ρῖ; δοϊοη ρει, ἰο ὕμάα ἢ}. ΤὨΪ5 βἰδϊοιηεηϊΐ ἰῃ 2 Κι. 1.4} ϑῆονν5 

1πδὶ (ἢε βίογυ οἵ {Π|5 σοῃίεϑί 5 οἵ βοσίμογηῃ 1[5γϑβ [ἰϑἢ οὶ φίῃ.---22, 
Απά {θη Πεἀ ευενν πιαη [0 πὲς ἰοη1} .6., Βεὰ ἴο Ὠἷβ ΒοπΊε, φύ. 7.9 το". 

--28. Τῆε Ξοη οἵ “ε]ιοαα:) 1.6., (ῃε 50ῃ οἵ ΑΒαζΖίδῃ, ο΄. 21"". 
-Αππὰ ὅγοζε ἀοιυη {16 τυαὶ! οἵ “7 εγμδαΐενε ἤγοι ἐμ6 Οας οὐ Ἐρῤῥτγαΐηι 

μηΐο {μὲ Οαίε οἵ ἐμ Οογπεν, ον Ὡμπαγεά σμδὶ}5} 1.6., ἃ Ῥοτίίοη οἵ 

{πε οἱάεϑι πογίβογη ψγ4}} γν ἰς ἢ τνὰ5 ργοῦ δον Ὀυἢ ἰπ ἴῃε {ἰπλε οἵ 
ϑοϊοπιοη (τ΄. ΟΑΞ. ... ἴ. Ρ. 2οό, ἀπά οἡ [δε Ἰοςαίίοῃ οἱ (μ5 νν8]}, 

ΡΡ. 241: 5.).--Οαἱε οὐ Ἐρ)ιγαΐ») ἴ.6., [λε σαῖς [πγουσῇ τ ἢ (Π6 

τοδά ἰο ἘΡὨγαίγη ραβϑϑά, ου ἴδε [ἷπε οἱ ἴδ βίγθεῖ τυπηΐηρ ἴο (88 
Ρτεβεπί ᾿απιάβουβ Οδίε.-- -Οὐγμεγ μα! Ἐ] (ν. 1.) Ῥτοῦδ Ϊν {86 
πογίῃ-πννοϑὶ δηρσὶς οἵ ἴῃς ν4}} (((. 6Α5. ... 1ἱ. Ρ. 116).---24. γγὼμ 
Ὁ εά-εἄρη1}] δὰ δαάαϊιίοηυ οἱ ἴμ8 ΟὨτγοπίοϊε ἴο  Κ. 14. ΤῈ 
[ταῖν οἱ Ὁδεά-εἄονι, δοσοτάϊης ἴο 1 (Ἐ. 26: μβαἀ σἤαγρεα οἵ [16 

βίογσεβουϑε οὗ [ῃ6 ΤΕΠΊΡΙΕ. 

11. τνην ΠΟ ὙΣΌΝ ΥΡ.}] ναπιΐηρ ἴῃ ὁ Κ. 1τ43.πιτῦϑο]  Κ. 

ὈλονθΌ.---Ὁ}} τ" ΝῸ. 23} 7. τοῖΣ Ὁ Κ. πρῦ. Ῥοββίδ!γ ροϊπιθα δοοογάϊηρ 
ἴο 2 Κ. ψβεη ἢ ττ858 ἱπίεπάθά, 58ο ΟἽ. (δ) δοζοιῃρϑηγίηρ (δε ὄἼχργεβ- 
βίοῃ οὗ ἃ υγίβῃ, ο}΄. ὅπ. τοῦ 315 δπὰ σοῖ. αῦονἊς, Κος. 1. ὃ 35 55.-- 

ὍΣ ὩΝἋΡ.] ἰδέ 5 ἰοοκ οπε αποίλιεν ἐπὶ διε 7αξε, σ΄. ν. Ἀ (ν. 5.), 5 ῬγοῦὈΪΥ 
8 5δογίεηθα ξογπὶ ἔογ Ὅ20 ὉΝ 0 ΠΩΣ, Οε5. ᾧ τδός, πη. 1.-18, πχιη 
(ὑνῖςε}}] ὦ ἰἱγδηβι!εγαῖςα, ἤἜχοζει, αχουχ Λοχοζ, αχουχ, ἴῃς ἰαϑὶ Ῥείῃσ 

οτὶίπαὶ ὦ, τ΄. Τοσς. 4ΤῸ. ρ. 6ς.---19. ΓΝ] τνυδπιίηρς ἴῃ 4 Κ. 145 (θυῖ 
βιυρροτγίεα Ὀγ Ντβ8.), πιδὺ Ὀε ἃ ἰδίεσ ᾿πβογίίοῃ ὈΥ βοπιε ομε Ψῆο γεδὰ γ"ῈΠ 
ἃ5 ἢτϑῖ ρεῦβ., 30 Βη., 51. 5807. οὐ 2 Κ. 14,5, θυὶ τῆς ἱπβογιΐοῃ πδ ὃς 

ἔτοτα ἴμε ΟΠτοπίςϊεγ. Φὅ γεδὰ Ὀοίῃ 85 βοσοῃὰ ρεζϑ.--- 32] ἰ8 σε γί Ὡ]Ὺ 8 πιΐϑ- 

τεδάϊηρ οὗ 2 Κ. π:5, 50 ΚΙ. ον". ΒΗ., Βη., 51. 5ΒΟΤ. οὐ 2 Κ., ὃδυϊ 

ΡτΟΡΘΌΪΥ [Βς οτγἰ πα] ἱπ ΓἈ., τ΄. ὦ. 49, Βετε 88 εἰβϑενβεγε, ἄρρεβδζβ ἴο ὈἊ6 
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οοττεοϊεὰ ἔσο 2 Κ'.--Π}}}} ββου]ὰ ρῥγοῦϑθὶν ὃς ρμοϊπιβὰ Ἂ)γ"3}.--- 
2250] ΗἸΡΆ. 85 ἱπίγαπϑβ. ἀὰ. 2 Κ. Ἴ39}) ἱπιν. Νίρῃ. ὦ ἡ βαρεῖα, Ἐ ἐκ 
φμρενδίανι, ὦ δῖ. ὙῊὲε ἱπβεγιίοῃ οἵ ᾧ 888 οοηπεοίοα {με πογὰ υῖα 
νμδί ῥργεσεάςβ, ςοπίγαγυ ἰο 2 Κ. ὧδ ρτοῦβθὶγ τεδὰ 1395 δπὰ Ἐ “)υπῦ. 
5. ττᾶϑ ἀουδι]εβ5 οοττεοίθα ἔγ. ἃ Κ. Ἐσδὰ 1290 οἵ Ἴφσῆῦ, 5ο Οε., ΚΊ.--- 
ΠΓ}] νυδηιϊίηρ ἴῃ ἃ Κ.---2Ὁ] ἃ Κ. 531τ'.--ποῦ] 2 Κ. ποῦν, 5ι. 5ΒΟΤ. οου- 
βἰάειβ πὸ οτἰφίηδὶ ἴῃ Κ.; Βυγ. [δἰπκβ γ οτίψίῃδ] ἴβεσγε τι βϑτγδϑς 
ἔοτοο.---20. "Ὼ "ΝΠῸ 32] ἃ οδιαγαοίογίϑιίς δα ϊίοη ὉΥ ἴῃς ΟὨτοηίεϊεσ, 
ζ΄. τοι χατ, Ὁ, οοττεςῖδα ἔγοῃμι 2 Κα., ουλἑτ8.----Ὑ2 ὉΠ] ΒΑ τοῦ παραδοῦναι 
αὐτὸν εἰς χεῖρας --- ὈΝῸΣ ἴ, ὧν - Ιωας, Ἐ ἐπ παπες ποσίέμνι. Οε. 

βυρρεβίεα γ2. Ῥεγῆδρ8 γεδά, 85 βιιρρεϑίθα Ὁγ (δ, Ὁ} ἸΠΓ, ἐσ ψένε πὲρε 

ἕρο ἐπμεὶν παπᾶ. ΤῈ ἰεχὶ 18 σοττεςῖ Ὃ ἰβ πὶ βουΐϊ [ἢ ς ἀγί. 85 ἱπ ἔδιδαν 

εχρτγεββϑίοηβ, Πᾶν. 5γ5. ὃ 22 Ε 3, Κοα. {1 ὃ 2ο41.---21. (Ὁ ἰγταπϑροβεβ 
ΝῊΠ ὍΛΟ ἩΝΓ δὰ ΠΝ Ἴ9 ἸἘΠΥΌΝΊ.---283. ἸΠΝΤῸν 12] παπιίηρ ἴῃ δα; 
βἷὶχ μ55., ὦ", 2 Κ.. 14}, ὙΝΤΙΝ 12. ΤΠΝΊΝ}2 885 εἰ μοῦ θεέ ἱγαπϑροβεὰ ἔγοτι 

ἃ ῬΡοϑβίτἴοη αἴϊεσ ὈμΎΦυ ἼΡΟ, οὐ ἸΠΝΎΣΝ [5 8 νδτίδηϊ βρε!]πρ ΟΥ 5ογ 081] εἴτοσς 
ἔογ ἸΠΥΤΝ,, φ7. 4117.--λ 2} ὁ Κ. κῶν. (ὮΒ. ρῥγεβεγνεβ ἴῃς οτἱρίηδὶ 
τεδάΐπρ, 50 Βη., ΚΙ., 51., Βυτ., 51..-τῦ ὴ] 2 Κ᾿ ψνϑ3. (Ἡ. αἷϑο 

οτίίμδὶ ἴῃ Κ.., 58ο Βη., Κὶ., 51., εἰ αἱ.--).0} ἀου 1658 8 βογῖ 8] εἴτοῦ 

ἴον 285 οὗ Κ͵τββ. δῃὰ 2 Κὶ., 80 Κε., Ζοε., ΟἽ., δῃὰ πιοβὶ οοῃηπηθη- 

ἰδΐοτβ.---24. 031]  Κ. 141}, 5 τ τρῶν, 8 τεδὰ Ὀγ ΟἽ., Καυ., ΚΙ., Βη. 
4 ἰπβετγίβ ἔλαβεν Ῥεΐοτε 29, πο ἰβ οοηοίἀεγοά 5 οτίρίῃδὶ ροϑὶ- 
ἴοη ἴῃ 2 Κα. Ὁγ Βη. (οαῦ 2 Κ.), 51. 5807. ὙΠβὲε ἰαὶε ἴογηι οὗ {δε 

νετῦ ἰπ Κ. βυρρεβίβ (μδὲ ἴξ τγαὰβ δα ἀδὰ ἰο 4}} ἃ ἰδουῃδ, 5εὲ (658. ὃ 112} 
(6 «4)).--υπῦμ [322] 2 Κὶ ΠῚ Γ2.- ΟΥ̓ ἼΩΡ Ὁ] πδηϊηρ ἰπ 2 Κ-.-- 
ΠΩ ΨΙΠ 22] ποδίαβε5, 580 αἰβο ἃ Καὶ 14} ἵ. 

26δ-28. Το επὰ οὗ ΑπιδΖία 8 τεΐρῃ.-- -ΤΆΚοη ἴτοπὶ 2 Κ. 
14.1:-.. ΨῈΠ ἢ ἃ ομαγδοίογίϑιὶς δα αἰ το οἵ ἰδ6 ΟὨγοηίοϊεσ ἰῃ ν. "7 

(υ. 1.).--2Σ6. ΤῊΪ5 νεῦβε, ἃ ΟΡ οἵ 2 Κ. 14:7, ἰ5 ψίπουϊ ροϊηὶ ἴῃ 
186 παγτγαῖϊνε οἱ ἴῃε Οβγοῃίοϊεσ, γῆ βυϑίεπχδι δ! ἱσπογεβ ἴπῈ Ν. 
Κίησάοπι. [πῃ 2 Κ'. ἴΐ ἰβ ἃ ποία ἰηβεγίθα Ὀγ ἃ βοῦῖθε ἴο τηᾶγκ ἴῃ 6 
ἰπίεγναὶ Ὀδείννεεῃ ἴῃς ἀδαίῃ οἱ 7εῃοδϑβῇ, υ5ὲ τηεηιοπθά, δπὰ ἴμῈ 
ἀεδίῃ οὗ Απηαζίδῃ ἱπητηεαϊαίεὶν ἀεϑβογ εά.---26. Βοοξ οἵ ἐξ ξῖπρε 
οἵ “μάαἢν ἀπά 15γαε]]. ὙΤῊε ΟὨγοηΐοῖεσ βυθϑεϊςζαϊεβ ἴοσ Κἴπε θοΟΚ 
οὗ [με ςὨγοηίοἶεβ οἵ ἴδε Κίπρβ οἵ Τυἀ 8} οἱ 2 Κ. 14,5 ἰδ ον 

Ῥτηοῖρ4] ποποδηοηΐςαὶ βοῦγος (ο΄. [πίγο. Ρ. 22).---27. Νοῖυ ἤγοηι 
"6 νις ἱπαὶ Ανιασίαἶν μιγηϑά αὐυαν ὕγογε αὐίεν Υ αμιιυεἢ} ἃ ομιᾶτ- 
δοίετγίϑιὶς δα αἰτίοῃ οἵ (πΠ6 ΟὨγοηίοεσ, νῃο ἴμ 5 ρῖνεβ ἔγοπὶ ἢΪ5 ροίμϊ 

οὗ νίενν 8η δάεαυδίε σδι156 ἔογ {ΠΕ σοῃϑρίγαου. [{ 85 ρΥ ΟΡ ΔΌΪΥ ἃ 

ῬορυΪαΓ ἰμϑυγγθοίίοῃ ἰῃ ἔδνουγ οὗ με γουηρ ὈΖΖίδῃ, ἃ γεβυὶ οἵ (8 
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πιϊϑίοσίιηε5 ἰῃίο τ ὩΪςἢ {πε βίαίε μδὰ θδθη ῥ᾽ υηρεά Ὦγ (Π6 [ΟἹ] οἵ 

Απλαζίδῃ ἰῃ ῥγονοκίηρ ἴῃ6 γᾶ ΜΓ Πογίμοσηῃ [5γ8ε].---  αολδ}}]. 
ΟΥ. ττ".--28. 15 θ16 οἷν οΓ θαυ]. ΤῊΣ τεδάϊηρ οὐὴγ οἵ ὕμάαϊ: 
οἱ ΑἹ ἰ5 οἰθαυν ἃ βουῖραὶ εσσοσ (νυ. 1.), γεῖ ἴῃ ἴΠ6 Αϑϑυτγίδῃ ἰῃ- 
ΒΟ ρἤοηβ Αβαγῃδάάοῃ οα]]δὰ Μδμδββεῃ Κίης οἱ ἐδ οἷν ο΄ 
ἡὙμάα},» ((Α5. ... ἱ. Ρ. 268). 

26. ὈΣΥΠΝΣΥ Ὁ ΦΝἼ2] ἃ “δαγδοίεγιϑις δα ἀἰίοη ἴο {με ἰεχὶ οὗ ἃ Κ. 14,8 
ζ΄. 9" τ ΟἈ. 29"".---ῦη. κυπ]Ίηγες μ55., ᾧ, Η,, οπιῖς κῦπ. ϑενεη Μ58., ῶ, 2 
Κ. 1418 Ὀ5 ἴον ὅ)5. ϑίπος [δε ΟΒγοηίοϊεγ υϑεβ Ὀοιἢ ἔοστηβ, ὉΠ νῦ ἃ (ἢ. 9" 
1218, ἃ ὉΣΠ τό": 20" 2437, (Βς οτ κίπαὶ ἰβ ἀποοτίδίῃ. ον ἼὝΦΟν ΠΝ 5290] 
Δ. 1418 ΠΣ Λ)Ὸ ὈΝΌ γἼ2.--ῖῦῇὶ γῆν. ., ΓΡῸῚ] ναηίίηρς ἴῃ 2 Κ. 
14}9.- ΤΡ] ὦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ, 50 «50 Ζ:.---ἼΦ.»}} ργεάϊοαϊς, ἱπίγο- 

ἀυςεὰ ὈΥῪ 3 δἴϊεν {ἱπι6-ἀεἰεττηϊηδίίοηβ, τ. ΤΗ͂. ὃ 127 (β), Κοε. 11}. ὃ 366]. 

--28. γῶν γ2}0] ἃ Κ. 1439 ὈΟΨΥΌΣ Ἴ2Ρ}) Τ, [Ὡς σἤδηρε ἴο δοῖ. ἴῃ (Β. 

περεβοϊἰδιϊηρ (μς ἰπβογίίοη οὗ με οὐ )εςῖ.---ὐῦῦντν Ὃ;2] ἵνεῖνε Μ58.,) γ58., 

2. Ὅν, δηὰ 80 τῃοβὶ οοπιπηθηϊδίοσβ. 

ΧΧΥ͂Ι. Τῆς τείρῃ οὗ ὉΖΖΙΔὮ ((. γ82--)37 Β.0.).-- δ ΠΟΟΚ οὗ 
Κίηρβ σοῃίδίῃ5 ΟὨΪΥ ἃ ΨΈΓΥ πιεᾶρτε δοοουηΐ οἵ πε τεῖρῃ οἱ Τ]ΖΖί ἢ 

(Δ Κ. 1:5'-}), δῃηὰ γεῖ ἢἰ5 γείψῃ γγᾶ5 οὔὲδ οἵ {με Ἰοηρεϑβί ἴῃ [πἀδῇῃ δηά, 
δοζογαΐης ἰο ἴπ6 σἰϊπηρβεβ ρίνεη ἰπ {πε ῥγορμείῖςδὶ θοοκ8, οὔθ οἵ 

Ὁπυδι8] ῥγοβρογ νυ (ο΄. ἐβρεοία!ν 15. 2 5). ΤὨΪ5 Ῥγοβρεγυ ἰ5 
Ῥγουφῆϊ οὐυἱ ἱπ ἴπ6 ΟΠγοηίο εγ᾽᾿ 5 δοσουηΐ ἰπ νν. 4:5, ΜΕ ΪΟὮ γα θἢ- 
εἰγεῖγ ἱπάερεπάεδηϊ οἵ 2 Κὶ., θυϊ Βᾶνε ἃ ρἷαςε ἰῃ ἴῃς (ῃγοηίοεσ 8 
τεςοηδίγυοίίοη οἱ [παὶ πατταῖϊνε. Αςοογάϊηρ ἴο 2 Κ. 15", ὈΖΖίδῃ 

ψγ85 ἃ ἰερεσ, δηὰ [ῃ6 (βγοηίοϊεγ, σοι ρα θὰ Ὀγ δἰ5 βεοσγ οὗ τογαὶ 
Βἰβίογυ ἰο ἢηὰ ἃ οδιι5εὲ ἴογ 115 δ] ἰΐοη, ἀοε65 50 ἰῃ ἴῃ ργεβυπιρίυ- 

Οὐ 5ἰπ οἵ υὑπ]ανν} γ οθεγίηρ ἰποεηβε (νν. "-39); δηὰ [815 δεῖ οἵ 
Ῥιίάε 5. οἰοβεὶγ ᾿ἰηὰ πῖ ἴῃ6 Κη σ᾽ 5 Ῥγοβρεγίυ δηὰ γτεδίῃεββϑ 
(νν."».). Οπ [δὲ βουζος οὗ νν.".1} 866 ἴῃ ποία ἰηἰΓοάυςίοτγυ ἴο 

ἴδε σοπιπλιεηΐβ ὉΡοη ἴπεπλ. 

1-δ. ὕ:Ζί4 8 δοςβββίοῃ ἴἰο ἴπ6 ἴῃσοῃβ.---νν."“ ἅτε ἃ ἰγδη- 
βου ρί οἵ 2 Κ. 1.451. 1.53 τ΄; ν, 5 5 ἔτγοτῃ ἴῃς (ῃγοηίοϊον.---1. Αηπὦ αἱ! 

ἐμια ῥεορίε οΥ ὕμάαϊε ἰοοῖ 'εεῖαϊ . . . ἀπά πιαάδ μἷηι ξίηρ]. ὙΒΐβ 
δείΐοῃ 85 οζοδϑίοηθά ὈΥ ἴ86 υηϊἱπλεὶν ἀθαῖἢ οἵ Απιαζίδῃ. Οταϊ- 
ΒΑΙΙΪγ τε Ρεορίε ἅγα ποῖ πιθηιτοηδα 85 ἀειογηίηίης [Π6 τογδὶ 
βιισςεββίοῃ (ο΄. 22.). ϑίπος ὈΖΖζΖίδῃ ννᾶ8 οὔ]ὺ βἰχίβεῃ γεᾶγβ οἷά δπὰ 

Απηδζίδῃ νγὰ5 βέ(γ-ἴουγ αἱ ἢϊ5 ἀθδίῃ, ργοῦδθὶυ οἱάεγ Ὀγοίμεσβ δά 
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(5 ἃ βτβί-θοση, νγεγα βεὶ δϑίἀβ ἴῃ ἔανουσ οἱ Ὁ Ζζίδῃ .-- σ] «φἰαἈ] 

2Κ.145" “ΑΖατδη,᾽ δῃηἋ 80 2 Κ. ρεῆδσαῖυ, ν ἢ }]6 [Π6 ΟΠ γοπίο]εγ μὰ5 

“σεείαϊς (υ. 4.). ὙΠῈ σοηπροίίοῃ δαίνθθη ἰμ6 ἔννο πᾶ πΊ65 8 ποῖ 

δρεγεϊγ οἷθατ. ὙΠ ἅτε αὐἱΐαε 5 πλ}]ὰῦ ἴῃ Ηδεργεν ΠΡ) δηά 
ΤῊ), ἀπὰ {πε Ἰδίῖεῦ πᾶν πᾶνε ἀγίϑεη [Ὠγουρῃ ἃ οοττυρίίοῃ οἵ 
ἴῃς ἔογπιεσ (08. ἸΝ. Ρ. 843). ΤὮε πδπιεβ ἃγα βοπιθνν δὶ β5᾽ ΠῚ }}18γ ἴῃ 

τηθδηΐησ; ΑΖαγίδῇῃ τη 6 8}8 “ Ὑδῆν ἢ 45 μεὶρεα,᾽ ὕζΖζίδῃ, “Ὑδῃ- 

ΕἾ 15 ΠΥ βίη ρίη.᾽" ΤΉ Ϊ5 [οὶ πιᾶν πᾶνε ἰεα ἴο {πε ῖγ ἱπίεσομδηρα. 

--ῶ. Ηε δὴ Εἰοιλ, εἰς.1. Οπ Εἰοι; οὐ ΕἸδΐῃ νυ. ἑ. ΕἸδῖ (σ΄. 8:1) 
δά ΔρΡδγθῃῖν Ῥδεὴ οἀρίυγεὰ ὈΥ Απιαζίδῃ ἴῃ Πἷβ νγᾶγ δραίηϑι 

Ἑάοτα (25': .) ἀπά ἴῃθῃ Ἰοβὶ ἀυτγίηρ ἴῃς ἀἰβαβίγοιιβ ννὰσ ἢ ποτίῃ- 

ἐσ Ιβγδεὶ, δῃά [18 Γεον συ νγὰ5 οὴς οὗ ἴΠ6 ἢγϑί Ἔβχρίοἱἱβ οἱ ὈζΖζΖίδῃ. 

ὙΠΙ5 8 [86 πδίυγαὶ τηθοδηΐηρ οὗ [8 νεγβθ, Ἔεβρεςίδ!ν ἴῃ 115 οοπποοῦοι 
Βεσε, θυξ ἰῃ ἃ Κὶ. 1453 1 5 ἃ ρατί οὗ ἴῃς παγταῖϊνε οἵ (ς στεΐψῃ οὗ Απιδζίβῃ, 

Βεῆςς ἰἴ5 ῃγβί δ], Ηἶς διεῖλε Εἰοίδ απὰ γεςίογεά τ: ἰο ὕμάαῖ, ἰ5 με]ὰ ἴο γείεσ 

ἴο Απιδζίδῃ δπὰ ἴο Ῥεϊοηρ ἴῃ [με Ηἰβίουυ οὗ Αὐηαζίδῃ στ τ[ῃς δοοουπὶ οὗ 
τς νγ ἀραϊηβὲ Εάοτῃ (2 Κὶ. 147) (ΚΑ 7.3 Ὁ. 261, Βη.). ὙΠεη (πε βεσοπα 

ΒΑ] οἵ [88 νεγβὲ Ὀεϊοηρβ 1} [μς ρτγεοδάϊηρ νεῖβε οὐ ἰβ ἃ μ]οββ. 

δ. Τῆς ΟΒγομῃίοϊεγ ποῦν ομαἶί5 2 Κ. 155, Ψ ΒΙοἢ βαγ5 {παὶ (Π6 Βίρἢ 
ῬΙδςαβ ΜΈΓ ποῖ ἴἌκθὴ ἀννᾶν πὰ (Πα [Π6 Ρδορΐδ 511} βϑδογ ςεβά δηάὰ 
Ὀυχπῖΐ ἰποθῃ 86 ἴῃ ἵπαπὴ, δηα νυτὶ [65 [15 νϑῦβα ἴο Ἔχρίδἰπ (μ6 ργοβρεγ- 
᾿ῖν οἱ ὕΖΖίδιῃι ἀδϑβοσθβά ἰῃ νν. ".".--Ζζεομαγία}}]. ΤῊΪ5 ργορμεῖ 5 ποῖ 

πχεηἰοηθἃ εἰβαννμεγα. [1 ἰ8 ὈΆΓΕΪν ροββίθ]ς {παἰ {Π6 πᾶπΊε 5 ἀθγνοα 
ἔγοτα ἴμ6 πιεηϊίοη οἱ ὕΖΖίαδῃῃ ἴῃ (ἢε Ῥοοῖ οἱ Ζεοματγίδῃ (145).--- 

νκο γανε ἐηπδίγμοίοη ἐπ ἐμῈ 7εαγῈ οὗ Οοἀ] (υ. 1.). 

: ΝᾺ γΠ.10] 80 8ἷ9ο νν. ὃ: 8. δι 11. 14.18.18. 19. 31. 22. 2 43 15. 1 61 γι διά 

2 Κ. 1553. μὲ. τ Ηο. 1 Απη. 1' Ζο. 14) δηὰ 2 Κ. 153. 3; πνγ 2 Κ. 
14} τοὶ. 1. 17. 25. 71 ΟἽ, 412; ΣΡ. 2 Κ. 155. δ; ἴπ Α58γῪ. ἰῃϑουῖρ. 

Αενὶγά᾽ ἢ, ((ΟΤ. 2 Κ. 15}), Ὀαϊ πον ἀεηϊεὰ (Κ47.3Ρ. 262, 08. ΙΝ. Ρρ. 
8447.). ΤῇυΒ Α ξαγίαν ἈρῬϑᾶγβ οὔἹ]Υ οῆςε οὐὔϊδὶὰε οὗ 2 Κι, δηὰ (δδῖ ἰπ (Ὰ., 

ΜΒ 11ε Κ᾽ εσία} ἰβ ἰουπὰ ἔουγ {1 π|65 ἰῃ 2 Κ. Βοίἢ ἔοτπιϑβ οὗ ἴῃ πᾶπλε ἃτε υϑρὰ 

ἴοτ ἃ ἀεβοεπάδηϊ οἵ Κεῆδίῃ, ορ. τ }. 69 (8) δὰ ὁπ (8), 4190 ἴογ ἃ 

βοὴ οὗ Ἡεπιδη (ν ἢ οἱ ἔος Κα"), σρ. τ ΟᾺ 25. δπὰ 2513.---ὥ. γι] ὦ 
Αἴλάθ, Ἢ Αἰϊαί, 2. Κ. 1453 γίονν, δηὰ εο ΚΙ. 5807᾽., Κορι., Ὀὰϊ γῦϑικ 

αἶϑο ἰπ 2 (Ἀ. ϑιῖ: Κ. 9"  Κ. 165 Ὁ δηὰ γίνη ἱπ ι. δλ' 2 Κ. 1τ66- 6 {{-τ-οῦνῖν 
22] [ετηρογαὶ οἶδυϑβς ἱηισγοάυςεα ὈΥῪ τπν σἱτἢ ἴπῇ., 5εῈὲ Κου. {ϊ. ὃ 4οτᾶ. 

--8. πῦϑν}}} Κι. τόρ)», Οτ. πϑργν οἱ. ἃ Κ. 155 γπηῦον ἡ, ΦΒ Χααια - 
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Χαλια (Α ἴοτ Α), 4" Ιεχελια, Ἐ Ιεοὐιεϊἑα.---δ. φνν γ] ἀξ τοας ἐπ {μὲ ἀεὶ 
οἵ «εεκίηρ, ἰηῖ. νὰϊῃ Ὁ δἴϊετ ΠῚ ἴο ἐχργεββ ἴῃς ἰάςδ οὗ αἰπιίπρ δἵ ἃ ἀεβηΐξε 
Ρυγροβε οἵ ἑυγτηίης ἰονγαγὰ δὴ οὐ͵εοςῖ, 65. ὃ ττ4}.ἡ, Ὅτ. ΤΗ͂. ὃ 2.4, 
Κος. {{|. δ 39ογ.--τουῦν ΓΚ 1,305] τοὰο μαά «ριάδεγείαπάϊηρ ἐπ ἐδ 

υἱδίοη οἵ Οοά, ἰ5 βίτδηρε, μδῆςε τεδὰ γϑίμες ΓΝ }2, ὙἱῈ ταδην ΜΒ5., ὦ, 

ΘΒ, Ὁ, υὔοόο ξαυε ἐηείγμοίίοη ἐπ ἐπε 7εαν οὗἹἨἩ Οοά, 80 Κε., Ος., Καυ., ΚΙ,, 

Βη.---ουπῦμ) (Βτεα {{π|65}] (ὦ πλην. 

6-16. ὕ2Ζία 5 ταὶ ἴασν δηὰ ἰπμάυδίγί αὶ Ῥτοβρογὶ(γ.-- - ΤῊ 5 
βεοίίοη ἰ5 ψἰμουΐ Ρῥάγα}16] ἰπ 2 Κ. δῃηὰ γαῖ 566 πὶ5 ἴο Ἵοῃίδίῃ 

ἨὨβίοσίς αὶ γε}  Πἰβοθῃς 68. 

Βη. τη ϊηΚ8 ἴῃς ΟὨτοηΐο οτ᾿β ἱταπιοάϊδίς ἑογοσυηπος (ἐδ γογίαρε) Ἀδὰ 

Βετα σε δὶς δηςίδηϊ ἰγδαϊτοηβ, δὰ ΚΙ. 56ὲβ ἴῃ ἰξ (βανε ν. δ" δηὰ νν. 12 

8η4 188) τηδίογίδὶ ἰακεη ἔγοπι ϑοπῖε δηποίεπί σε! 8 ]ς βϑουτοθ. ὙΠα οοπιρο- 
5ἰτίοη, Βονγενεσ, 5 [γουρβουΐ {μὲ οὗ ἴῃς (Ὠτγοηίΐοϊεγ, δηα ἴΠογα 5 πὸ 

Τεδβοῦ ΜὮΥ 8686 νεγϑεβ πιδὺ ποῖ ἤδνα ὕξεῃ δηιγεὶΥ ττ θη ὈΥ Ἠΐπι, 

1δουχὴ Ροβϑίθ!Υ {μεν ὑγετα ἰακεὴ ἔτοπι ἷ5 ςῃϊοξ βουγος ἴῃς Μ|άγαϑῃ 
(υ.Ρ. 22). Ὑε ξο!]ονίηρ ἀτὸ ἴῃ πιατῖκϑ οὐ “με (ῃγοηὶςο ετ᾽ 5 ςοπηροϑίτίοῃ 
ἷπ νν.δπ: ἴῃ νυν. 1- 16. ἪΡ ((. 84); ἴῃ νι" ΚῸΝ Ψ (. 127) διὰ πῦροῦ 
(.. 87); ἱπ ν᾿ " ὙΥῺ ((. 17); ἷπ ν. 15 Ὀυν Ὁ» ((. 86); ἰπ ν. "" ἢ ἴῃ ὩΣ ΜΟΥ 
(.. 128). 

6. Οσα!]. (Γ΄. τ (ἢ. γ"5.---οὐαδηο}}} τχεη!οπεὰ ἰῃ ΟἿ᾽. οηἱν Πεγε, 
016 55 αἰτεσ (ᾧ ἴῃ 705. 15.., δηὰ 25 [απο ̓ ε] 705. 15}, τηοά. γεδηα, 
ὑνεῖνα πι}]65 βου τη οἱ ορρᾶ δηά ἴουγ πλῖ]65 ἔγοπι ἰῃε 5εὰ. Κπόονῃ 
Ὀγ ἰΐ5 σσθεκ πᾶπιὲ δπηηΐδ, ἰἱ ἤρσιυγεϑ σοηϑι Ἔγαθὶ]γ ἰῃ [εν ]5} Πἰ βίογυ 

ἔτοπὶ (Πς [ἴτηδ οὗ ἴῃς Μδοςδῦθοβ δπὰ οηψασγά. Αἰΐζεγ ἴῃς [4]] οἱ Τεγα- 
58] 6 (70 4.0.) (ἢ6 στεαῖ ϑαῃμεατίη γεπηονεα {ΠΠ1ΠῸῚ, δηὰ ἴοσ χυϊία 

ἃ Ρεγοά ἴδ ἴοοκ με ρἴδος οἵ 7εγυβαὶεπὶ ἃ5 [ἢ τε]ϊρίοιιβ δηὰ πᾶ- 
[ἰοη4] ςεπηίγε οἵ με 7ενν5 (ΥΕ. νἱΐ. Ρ. 18).--- 4 5}404] ἴῃς ἰαπιουβ 
ῬμΠβιΐπα εἰν ἀρουΐ Πμαϊἔσνναν Ὀεΐννεεη [ορρα ἀπά ὅδΖα, ἵννο οἵ 
ἴῆγεα πλ}165 ἔγοσα ἴῃς 568, [πε πιοά. Εσάά (705. 11" 155. 1 5. ς» 1. 

εἰ αἰ.).---Απὰ κα διε! οἰδέος ἀγιοης ἐπε Ρ᾽ ἐδ 655} (υ. 1.).--Ἴ. 
᾿Αταδίαη5]. ΟΥ. τγν.-τ- μγ-δα᾿ αἱ 1] ἂπ υπἰἀεηβεα ρίδοε, ἀπά 
(Π6 τεδάϊης ἰ5 ἀουδίία! (υ. 1.).--Μεμηΐηι]. Οὐ. τ ΓΟ. 4..--8. 
Απά με ᾿Αηιμοηΐίος ραυε ἰγίδι6]. (ᾧ ᾿δ5 “τε Μευηίπι᾽ (υ. ἐ.), 

ψΠΙΟἢ τεδάϊηρ ἰ5 δἀορίεα Ὀγ Βη. 85 ἀετηιδπἀεὰ Ὀγ με σοηίεχί ἔσο 

1ῃς σοηηεοίίοη ψῖἢ ἴῃς Ῥ᾿ δέίηδς ἀνὰ ΑγαδίαηΣ ἀπά ἴῃ [ο] νης 
βἰδίθτηθηΐ πᾶἰ ὈΖΖίαἢ 5 παριδ εῤγεαά αὐγοαά ευεη ἰο {6 ερηγαηοε οὗ 
ἘρΥΡί, ἃ ἀϊτεοϊίοη χυΐϊία ορροβίίε ἔγοπι ἰμδὶ οἱ (ἢ6 ἰεστί οσυ οἵ 
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Αἰπθοη. Κ'Ι., οὔ ἴμε οἴμεγ μαηά, τεϊδίπβ Αηηποηδἶος. ΤῊΪ5 5 
ΔΡτθοΔ0]6 ἴο (Πε τηεητίοη οἱ ἑαδίε ἰαμά ἰῃ ν."" (υ. ἐ.) ἀπά {Πεὶγ ἰαῖθσ 
ςοπαμεβὶ ΌῪ 7οἴμᾶπι (275). ῬτγορδθΪν {πεν βου! ᾿ς γεἰδἰπεά δὰ 
186 ποίϊος σοηϑίἀογοα 85 οἵ πο ἢ ἰίβίογιςδὶ νὰ]ϊὰ8. Οἱ {δε ἐγέδιίξε, 

φ΄. τγ. χγπ-τ-Α πᾶ [5 παηὶς οῤγοαά αδγοαά ευόη ἰο {36 ἐπίγαπος οὗ 

Ἐξ») 1.6., Ὠἰδ ἔαπιθ, οὔ θείίεσγ, ἢϊ5 ροόνεῦ (Βε., Κε., Ζοε.).---9ϑ. 
ΤῊ (ΟΕ ρας] ἴῃ6 πογίῃ-γεϑὶ σόγηθγ οἵ [πε νν8}} (γ΄. 25).-- 

Τῆς ναῖϊεν ρα!6] ἴογτηειν Ἰοςαίεα δἱ οὐ πεᾶῦ με 888 ραΐε οἡ 
πε ψεβὶ οἵ [μ6 οἵγ (ον. ΒΚ. 1. Ρ. 43; ϑοδιςκ, ΖΟΡ̓ῦ. νἱῖϊ. 

Ῥ. 272); Ὀαϊ τηοτγε Ργο Δ ΌΪΥ ΠΘᾶΓ ἴΠ6 βουτῃ-ννεϑὶ σογηογ οὗ ἴμ6 νγ8]} 

(τ. Νε. 21:1. 3.) (50 αυΐδε, ΜΉΝΘΡΥ. τϑρς, ΡΡ. 1ὸ ῆ., αἰ5οὸ 

ΜίίςμεΙΙ, ..81.. 1903, ΡΡ. τοϑ 7., ζ΄. ΟΑΞ5. ... ἱ. ΡρΡ. 177 7.).--Αἐ 

46 απ ρὶ6]1. (. Νε. 3.»..}..5. ὙΧΏΠΕ ἴδετγὲ πιῖσῃϊ Ὀ6 την οἵ ἴμεβα 
ΔΏρΡ͵ε5 Βεγα {πε νν8}} ἰυτηοα (Βη.), γεῖ βοπιαὲ ραγίϊςυ δῦ οὔθ βθεῖηβ 

ἴο Βαανα Ῥδεθὴ πιϑδηΐ, ργοΌΪΥ δἱ πογίῃ-ϑαϑὶ σογῃογ (Β08Β.).---10. 
Τοιυεν5} ἴον ἴμε ῥγοίβοϊίοῃ οἱ 5 μεγάβ (ο΄. τ (ἢ. 27" ΜΙ. 43).-- 

1π πὸ ευἱϊάσγη6551 ἴῃε ραβίυτε ἰδηαὰ οἱ ΤυἀΔ}.---ΟὐδίεγηΣ]. Τῆς 
ἩδΦΡΌ. ψογὰ τὺ 450 πηθβδῃ ψγ6 15, θυ ἀγίϊῃς!4] γεβεσνοῖγα ΕΓ σοη- 

βίγυοίεα ἰῃ Ῥαϊεϑίίμε ἔγοπι {πε βαυὶϊεϑὶ {ἰπ|68 ἴογ ἴῃς βίογασε οἵ 
ΜΔΙΕΓ ἔοσγ τηδῃ πὰ δεδϑβί.-- Τῆς ἰοιυϊα"α] ἴῃς δλερλεϊαῖ;; ο΄. τ 
ΓΒ. 27" 2 (ἢ. 1" ρ".--Τῆς ἰαδίο ἰα"6}] 1.6., ἴῃ εἰεναϊεά ρῥ]αίεδιι 

Ῥεΐνεεῃ ἴπΠε Ασηοῃ δηὰ Ηδβῆροη εδϑβὶ οἵ [ῃε ]ογάδη, βίποα ρη δ" ΙΟΥ 
ἀεμοῖεβ [Πἰ5 (Π 1. 3:9 442 705. 13". 19.11.3. 208 76, 485.) (Βε., Κε., 

Ζοε., Οε., Β84.). ΤῊΪΒ ἄρτθεὲβ ἢ [6 συρ)]υραίίοι οἱ (δ Ατὰ- 

Τηοη [65 ἱπιρ]Ἰεἀ ἴῃ ν."; Ὀαϊ 1 5 ἀουθευ] τι Βεῖμοσγ [ἢ σεϑισοἰοη. 

οἵ πιοδηΐηρς ἴο [Π6 [ογτ ογυ εαϑὶ οὗ ἴπε Τογάδη 5. πδοεββατγυ.---11. 
Οοἱηρ οἰ ἰ0 ταν ἦπ ἀείαοίμμοηίς ὃν {16 πιριδεγ οὐὗὁἨ ἱποὶγ πριδ6 7] 

ἀεβογίρίϊνε οἱ [με ᾿Ββογουρῇ ογραηῃ βαϊίοη οἵ ἰμῈ μοβὶ (Κε., Ζου.). 

ΤῊ ἰ8 θείτεγ ἐμαη ἴὸ {πΐπκ (μῈ ψογά ἐμ ἀδίαοἠε»ῃσηὶς (ΤΊ 2)9) 
τείειβ ἴο τηδγαυάΐηρ ἐχρεαϊίοηβ (ΒΔ.).---12. Τῆς μεαάς οἵ 11:6 
ζαἰδιογσ᾽ ᾿οι565]. Οὐ. τ ΓΒ. 95. ὙΠὲ ἴσοορβ ψεγα πχυβίογοα ὈΥ 

Βουβεῃο 8 οὐ ἔδιλ ]}165.---νεη ἐἤ6 νην πιὸπ οὗ ναϊομνγ] 1.6., 

Ιαπάεβα ρῥγορτγίεϊοσβ ἃπὰ οἴμπεὺ νε]]-ἰο-ἀο ρεορὶε (ο΄. 2 Κ. 1ς55).-- 

Τιυὸο "πομδαπά εἷχ ππαγθ4] ἃ τα θῈΓ ἀρτυθθαῦ ]ς ἴο δοίιδὶ σοηάϊ- 

τἰομϑ5 ἀυτίηρ ὈΖΖία 5 γτεῖσῃ. ὙΠεβα ἃγα δϑϑιπχθὰ ἴο ἤᾶνα θθθη (ῃ8 

σομητηδΠεΓ5 οὗ {πε (τοορ5.---18, Τάγεο πεμάνεά απὰ δευδη ἱμομδαπά 

σπὰ βυε μεπάγεα]. (Υ. ἴλ6 ἃγπιΐθβ οἱ ΑπηδζΖίδ, 3οο,ϑοοο (25), δηὰ 
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ἴῃς στεδίεσ ομθβ οἵ Αϑὰ (147) δπὰ 76 βοβμαρμαὶ (17 5.).--14. 
ϑ}μὲ6145]. Οἵ. τ40 ὦ. την χ (Ὠ, ς3.---ϑδρεαγο]. ΟἹ. 1Ὁ.--- ΕἸ εἰπιο 5] 
ταθη!οηεὰ τ [86 5 [614 ἴῃ ἘΖ. 27}9 385; οἵ. αἰϑο σ 5. 17" 6. 46: 
Βς. 15. 5911}.--,ἘὨ,Ἶμωίγα5565} ταθητἰοηδὰ αἶβο ἰῃ 185 1 Κὶ. 225 18. 175. 
ΝΕ. 4,9 (6) β΄, 15. 50"".--Βοιυς απὰ εἴηρ- 5! 0565} [Ὰ6 εΔΡΟΙΒ οἵ (Π6 
Ἰἰψαι-ἀττηθα ἰτοορ8 δϑϑίρῃεα 50 ἐγτεαυθητγ ἴο Βεη)δηΐη (147 1 

ΓΒ. τ᾽) 7. 2ο").--16. 4ππώῶ με νιαάξ σοπέγίυαηοος {πε ἱπυσηίοη οὗ 
ἐπυεδέυε πῖδ. .. 10 5᾿ιοοῖ αγγοιυς απά γγεαὶ 5065}. ϑυςἢ ΘΠ ΡΙΏ65 
οὗ ψαγίδγε ἅτ ποῖ τῃηθητοηθα οἰβαννῃογα ἰῃ ἴΠ6 σδποηίοαὶ ΟἿ᾽, θυϊ 

ΨΟΓῈ ῬγοῦὈΪν υϑοὰ ὈΥ [μ6 ΑΞϑυτίδῃβ ἰπ ἰῃ6 ἀδγϑ οἱ ὈΖΖίδῃ, ἀῃὰ ἢ 

ΤΩΔΥ πᾶνε ἱηἰτοἀυοοα [Π6Πἢ ἃ5 ΕΔ ΡΟ οὗ ἀεἔεῃοα ἴοσ [Ἔγυβϑίθπὶ (50 
ΔΡΡΑγθμΠν Βῃ.), οἵ ἐπεὶ πλθ ΟΠ. ΤΥ ΠΊΘΓΕΙΥ τεῆδοϊ ἴῃς τηϑί μοά5 
οἵ ἀεέεῃηςε υϑϑὰ ἰπ μὲ ρεγὶοὰ οὗ ([μ6 ΟΒγοηίοϊεσ (ϑο ἘδΒὲ. ΙΝ. οὐ]. 
4510, τ΄. ΟΑΞ5. .. 1“. ΡρΡ. 121 7). 

Ταμδῖ (ἢ 5βἰδίεπιθηῖβ οὗ ἴῃ6ϑε νεῦϑεβ ἅτῈ ἴῃ βι υβίδῃςθ ἰβίογί δὶ 
ὍΡΡΘΔΓΒ ἔγοπι [με [ο]]ονίησ ἴδοῖβ: (1) ΗδΖε κί 56 Ὲπι5 ἰδγρεὶν ἴὸ 

μανα μδὰ ςοηίτοὶ οὗ ΡΒ] ἰϑιϊα, δά (μ15 18 πχοβὶ γεαϑο ΔΎ ἐχρ  αἰπθᾶ 
Ροη (ΒῈ ρτοιπάὰ οἵ ἴδ 5ίγοῃς μι Π ατν ΡοΪογ οἱ ὈζΖΖίδμ; (2) 
7ετυβαίεπι πιδάς 8 βίτοηρς ἀείεηος ἀυγίηρ ἴῃς τεῖζτι οὗ Ηεζεκίδῃ 
δραϊηβι [με Αϑϑυτίδηϑβ δῃὰ [15 νγ85 ρΡγοῦ Δ] ἀυε ἴο (Π6 ργθραγδαίίοπβ 
παδάς Ὁγ τί; (3) [μ6 Ῥγοβρευγυ οὗ [6 ἀἄδγβ οἵ ΑδδΖζ τενεαϊθὰ 
ἴῃ ἴδε ῥσορμεςῖεβ οὗ 1ϑαϊδῃ (νυ. 5.) (08. ΤΝ. Ρ. 844). Τα πιδεηϊτίοῃ 

αἰϑο οὗ Ατγαθίδηβ ἴῃ ἰῃ6 Αβϑυτῖδῃ ἰῃβουὶ ρίίοηβ διοηὴρ ἴμ6 ἀ6- 
εῃάειβ οὗ 7εγυβαίεπὶ ἀραίηϑὲ ϑεηηδομοσὶρ Π85 δε ἱπουρῃϊ ἴο 
βιυιϑίδίῃ (μῈ 5βἰδίεπχεηΐ ἰμαὶ ὈΖΖίαϊι βυθ)υχαϊοα ἴπατλ (5, μον- 
ΘνΕῚ, ἰ8 γαῖ μεσ σεπιοίθ) (νυ. 28. 5.). 

6. ὝΠΟΝΞ Ὁ] σδῃ ΟἿΪΥ πιεϑη οὐδέός ἐπ ἐδ ἐογγίξονγυ οὔὗἨ Αςπδοά, Ὀὰυῖ 
ἴᾶδη ἰμε δ ἀϊομαὶ Ὀνηϑ02}) ἰβ8 βίγβῃρε. το ΟΙΥ ὙΓΊΦΝΣ ἰβ ἃ οοργίβι 
τερει που ἀπά τῃς ἰοχὶ βμου]ὰ γεϑὰ Ὀγηθ 02 Ὁ π)2} (Β8.). ἘΝ ποιΙεσ 
τ 0 Κ8 μὲ οτὶρίηδ) ἰεχί οἵ ϑουγος νγ8 8 22) ΓΌΝΥ ΓΝῚ Γ2 ΓΌΥ ΓΝ γ᾽), ἀηὰ 
1μδἱ ἰδς τεπιαίπάοσ οἵ [86 γεῦϑε [85 σοπῖς ἔγοῃι 8 πηδγρίηδ] οίς ΜὨϊςΝ γι 
τεδὰ ὝΓΙΘΝ3 ὝΨ “ἃ οἶτν ἱπ Ως τεττίίοτυ οὗ Αϑβμάοά"" ({.2. [θη 6), δῃιὰ {μὲ 
[815 μβδὰ Ὀδεὴ τεσοπϑίγυςιοα ἰηΐο ἰξβ ργεβεηΐὶ ἔοιτη (ΚΑΤ. Ρ. 262).---. 
Ὁ52.ΨΗ] Οτ. Ὁ} 5.---ῦρϑ 22] ὦ ἐπὶ τῆς πέτρας καὶ ἐπὶ τοὺς Μειναίους, 

ἦ.2.: (1) ὝὋΣΞ2 αἷϑο ἴδῃς ἱεχί οὗ Ελ ἐῃ Τωγδααὶ δΔὐοριεὰ Ὁγ ΚΙ. Κονε.; (2) ὦ 
τεδὰ ὑγν ἱπείεδα οὗ γ»89 δἀοριεὰ ὈῪ Βη. αἷϊεν Ῥνίποῖκ., σῆὸ 3668 ἱπμ 
ὋΣ Ομνὲ ἃ πδίης οἵ Ἑάοῃ ἰπ [Ὡς Ατηδύθα ὙδΌ]εῖβ ((εδολ. ἱ. 46). 
ε ἴβδὴ τεβδὰ σραέμοὶ δε Αγαδίαης ἐπ Ομ απ αβαὶποὶ ἰδε Μεμηρῖρι. 
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Τῆς Οτεεῖ ἰγαπϑιαῖοσ ρσορϑΌΪΥ ἰβουρδὲ οὗ Ρείτγα. ζ: μα5 Ὑ3 ἰανουτοὰ 
ὈῪ Ζοε., ΒΔ.--"})}Ὸ})} ἄνε Μμ58., Βὶ Ὁ ϑιοσπ), ὦ Μα(ε)ιναίους, ς΄. 2ο".---Φὃ. 
Ὁ) ΌΡ] ὦ Μᾷελιναῖοι 45 [Πουρὴ ὈΡΡὉΠ ΒΙΟμ ΒΏ. δάορίβ δέίεσς ΜΙ ποκ. 

(ΚΑΤ. Ρ. λό), Ὀυξ (ὦ πιδᾶὺ βανε Ὀεεὴ ἱπθυεποθὰ Υ ἴδε ῥγεςεάϊης 
Μιε)ιναίους, φΥ. χο".---Ὸν Ἅ ὋΨ 9.] δοοοτάϊηρ ἴο Κὶ. ἂπι δπποίδιίοι οὗ 
ἴδε ΟΒτοπίςϊογ.--- 50} ὙΊΠΟΙΚ. α]5ὸ 8668 ἴῃ 1815 [Ὡς Ατγδθίδη ζιωϑσέ. 
--10. ὌΦΙΌ21 πῦρ Φ2}] δοίξ ἐπ με ἰοιυϊαπὰ απὰ τη ν6 ῥίαίπ; ν 5 
νδηκίηρ ἱπ .---Ον 0 ΜΝ] πδηϊτίηρ ἰπ ΦΒ1.--- 2] πεῖίμετ Μί. σασπιεὶ πος 
Οὐδγπλεὶ ἴῃ βου ἤογη ΓυἀΔῈ (1 5. 25". 7), Ὀυϊ γαγάφη ἰαπά, γγμέ ζω! βεϊάς (15. 
20"1 76. 27).-- ΠΟ ἽΝ 275] ἰουεν οἵ πωδδαμάνγγ, οὐ Ῥοβϑβίὶγ ἐαρε, Ξεὲ Β0Β. 
ΠΟῚΝ τ; ο΄. “κ ϑὺκ Οἡ. ο᾽ (7).--ΙΔ. ΚῺΣ 'Κ2}} οὐ τ (Β. ς15.--ιῦσϑ 3 

“..] τνϑητίηρ ἰη Ὁ.---ῦκ Ὁ] Κι. αν}, Οτ., ὦ, ὶ ,.5..--14. 5... Ἐπ] 
τῇς πουῃ ταϑδάς ῥγοπηϊπθηὶ ΌΥ ταξεγτίηρ ἴο ἰΐ Εγβὶ [Ὡτουρῇ 115 ῥγοη. Ενν. 
ᾧ 300 (, Κος. [. δ᾽ 340 ο.---ὐνῦὺρ 52] οἰδηρ-δίοπος, οὔ. γὺρ “πὶ 70. 4159. 

ΡΙ. ἴῃ ποριδῖ; γδοίμεηι οοσαβίοηθα ὈΥ ΡΪ. ἴῃ ποριδη γέρε, οα. (ϊ. ὃ δόγε. 
-1δ. τυ φῆ] οσπέγένατιοες, τ΄. Ἐπ. 739 415 ρΡ]. 8. {.----Υ Ὁ] Ο] ἴῃ. 
οβῖγ. ἔγοπι γ΄ ππν, δυὶ ἐο]]οννίης ἴ[8 6 ἀπδίορυ οἱ νεγὺβ μον, (65. ὃ 757γ.--- 
Ἔρηῦ νϑϑρπ 52] ΗἿΡΕ. εἐχργεβϑβίηρ δὴ δοίίοῃ ἴῃ ἃ ἀεβηΐίες “ἱγοςιίοη, ἴΒς 
ῬιΐηςῖρΑὶ ἰάθα Ῥεΐῃρ οοπίδί πο ἰῃ τῃς ἰηΐ., Ο 65. ὃ 1145 δῃὰ ῃ. 3. 

160-23. ὕΖΖΙ ΑΒ 8 ἸΘΡΥοϑῪ δῃά ἴπ6 οοῃοϊ βίο οὗ ἰ5 τεῖρῃ. 
-Βϑϑά ου 2 Κ. 15". ὙΒὲ παιταίϊνε οἵ 2 Κ.. 5 ΠΊΡΙν γοοογάϑβ ἱπδὶ 

ὕζΖίαδμῃ ννὰ5 ἃ ἰερεγ; θαΐ ἴῃ8 (γοηίοεσ (ογ ἢΐ5 ἔογεσυηηεγ, ΒΗ.) 
8445 [ῃ6 οαιι56, ψγ ἰσοἢ μῈ ἤπ 5 ἴῃ 5 ργεϑαπιρίυουϑ Ἵχογοῖβα οἵ ἴΠ 6 
Ῥτίεϑίβ᾽ βδογϑά τὶρῃϊ οὗ θυγηΐηρ ἰπσεηδβε δηά ἰῃ 5 ΔΏΡΕΓ ἀραϊηβί ΠῈ 

δίψῃ ῥγίεδε δῃηα [5 δϑϑοοίδίεβ ψῃθη {Ποὺ τερυκεά ᾿ἷπι. ΤῊΪ5 15 

ἀουθῖεθ5 ἃ τοσε ἰερεπὰ ἰο ἐχρί δίῃ ἴῃς Κίῃρ᾽ 5 ἰδβρύοϑβυ, βίηςς ἰμδὲ 

ἀΐϑεαϑα νγνᾶ5 (εἰϊ ἴο θῈ ἃ τοίϑῃ οἱ βρϑεΐδὶ αἀϊνίπε ἡυάρτηεηι (σ΄. {πε 
Ἰερσοβυ οἵ Μίγίδπιὶ Νὰ. 12 “- δηὰ (εμδζὶ 2 Κὶ. ς"", υ. 4150 Βη. Αγοῖ. 
ΡΡ. 481 3.)). Α τεβεοιίοη οἱ ἃ τεαὶ σοῃίσονεγϑθυ δείψεε ὈΖΖίδῃ δηᾶ 

της Ργεβίμῃοοά μᾶ5 θββὴ 56βῃ ἰῃ [5 βίοσυ (Βῃ., ΚΙ.), δηὰ (με ροϑβϑὶ- 

ὈΠΙῚν οἵ ϑυςἢ Δῃ Ὠιἰδίοτγίςαὶ Κογηοὶ πλυϑὶ θῈ δαπηεά, θαὰϊ πο ἱπάϊςα- 

τίοη οὗ ἰξ ἰ5 ρίνεη εἰβθνῃεγε.-- -16. ΤῸ οΠεγ ἱποεηδε προη ἐδι6 αἰΐαῦ 
οἵ ἱποεμδε] 80. Ἔβρθοΐδ!ν βδογεά ἃςῖ, δηά, δοςογάϊηρ ἴἰο Ῥ, ἰαυννίυ] 

οηἱν ἔοσ ἴδε βεεὰ οἵ ἄδγοῃ (χ'. ν. ." Εχ. 30"-1ὸ Ν. τό49 181-1).---17. 
Απά ᾿Ακαγίαΐ; {:6 ῥγίε5:} ποῖ ἰἀομεβθά οσ πλεπεϊομθα ἀραγὶ ἔτοπι 
1η|5 παιταῖϊνε (σ΄. ν. ν»); ἃ ἑδνουγίία πάτα ἴῃ ῥγίεβι ν σεπεδὶορίεβ 
(ζ. τ Β. ς5-..(6-.)).-.-19. 4πά λη16 κα τας εὐτοίνε τυ ἐπα ῥγἱεσίς 
ἐμ6 ἰεῤγοσν ὄὅγοῖκε γογί, εἰς.1. ΟἿ. ἴῃ ϑυάάοη ἀρρβάγδηςε οὗ ἰβργοβυ 

ἴῃ Οεμαζὶ,  Κ. ς"-:,.-.--20. γαδιυοῖ; μαά τηιΐμοη πἶηι] δἀδρίεα 
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ἔἴτοπὶ 2 Κὶ. 1.5.1, ψ ὨΙΟἢ 5 Βογα ἴα Κθὴ ὑρ.--21. 15 α ξεραγαίε ᾿οι56] 
(υ. 4.). Τε Κίηρ 85 ἃ ἰβρεσ Κερί Ὀγ δἰ πιβεὶῖ δπὰ γεγο ἔγοτη τογαὶ 

[υποίἰοῃ5.---Ὸγ ἤς τῦας ομὶ οὔ ὕγονι ἐπ πομδε οὔ Υαἰμυεῖ] 5. ποῖ 

[ουπά ἰῃ 2 Κι., ἃ παίυγαὶ! οὐβογνδίίοη ἔγοπι [86 ΟὨσγοηίοϊογ, ἢ ἰαϊὰ 

στεαὶ βίγεββ οὔ ψ σβῃ!ρ.---22. δ ὲά 15αταῖρ (6 ῥγοῤῆεὶ {6 5οη οὗ 
Αριοξ εὐ]. ὙὨδ σαξεγεηςς ἰ5 εἰἵποσ ἴο δῃ ἱπάερεπάδηϊ στογκ ὈῪ 
Ἰϑαίδῃ (Κε.), ννῃῖς ἢ 5 πηοβὲ ὉΠ] Κοὶγ, οσ ἃ ραγί οὗ πε Βοοῖ οἵ ἴῃ8 

Κίῃρβ οἱ Ιϑγϑεὶ δηὰ 7υάδῃ (Βε., Ζοβ.), ογσ ροβϑβίδ!γ (με βἰδιίεσηεηὶ 
5 ἀεγίνεὰ ἔγοτῃ {πὸ [αςὶ {πὶ (6 ῥγεβϑεηΐ θοοκ οὗ 1βαἰδῇ τηδηςοῃ 8 

ὑὕΣείδῃ.---28. 4ηὰ μεν δεν μὲηι υἷι ἰὸς ζαίδονς ἐπ ἰμς Πεϊά οἵ 
ἐθι6 δωγίαὶ τυλίοῖι δοϊοηροά ἰο ἐδ κῖηιρς; 70γ 1:6} βαϊά, με ἐδ α ἰ6εν}] ἡ. 6, 

ΒΕ "858 ποῖ διιίδα ἴῃ [μὲ ἰοπιῦβ οἱ δε Κίηρϑ, ἰεϑὲ ἴον βῃου]ὰ ὈῈ 
ἀεδ]εὰ ὃν ἃ ἰεργοιβ θοάγυ, Ὀαϊ πῃ {με Βεἰ4 δα ]οϊηίπ {μεϑ86 ἰοπιῦ5. 
Τῆς ΟὨτγοηίοϊεσ ἴμ5 ἀεραγίεα ἔγοπὶ ἴῃ βἰδίειηεηί οἱ 2 Κὶ. 15, 
“Αμὰ {πον Ὀυτγίεα ᾿ἰπὶ νυ ἱ ἢ ἢἰ5 ἔδίμογβ ἰῃ {πΠ6 οἰγ οἱ Πανίά.᾽ 

16. ἸΏΡΙΠ5.] ἃ ἰδῖς ἰάΐοπι, τ. ΤῊΖ. Ρ. 157 ἢ.--ὐοῦ Π22] ἀδ δεοανιδ 
λαμρίην, Ἰἴϊ., λὲς πεαγί τυας {ἐγιεάὰ μῤ, οἵ. 325 ῬὈ5. 131' ΡΥ. 1812 ἘΖ. 2852.5.11. 
δπὰ ἰπ {86 β8πὴε 86η868 ψἱῃουΐ 32} 15. 3,476. 1.3} ΕΖ. τόν Ζρ. 311.--ὐὑ Ὁ] 

φ΄. ν- τ ΟΠ. Σ427.--η19. ριον Ἰ2}12}} οἷ 9.7 κωριομν, ἀε]εοίεά, Ὀαυὶ 

ΟΠΪΥ Βετε επγαβεά, ἃ ἰαὶῖς βεῆβϑεὲ κε Ατᾶπι. υϑνῦ γαρε αραΐη5,.--- 

7]. ΜΙ ἴπε δροάοϑῖβ 88 δὴ ερδίὶς οορυαῖϊνε δἴϊες ἃ ἰεπηρογαὶ 
οοπαϊοηδὶ ἱπί., Κοα. 12. ὃ 415γ.--Π}] γίδε, σοι ομέ, ἀβυ Δ} οὗ 

βιῃ, ΟΠἸΥ Βετα οὗ ἱεργοβυ.---20. γ)}} ψϑηϊίηρ ἰῃ ὥπλ, ὦ [μα -- 
ΠῚ] δλασίεη (αἴθ), τ΄. Ἐβί. 61 δηὰ πη Οδὶ ρᾶ588. ρὶ. Εϑὶ. 4:5 81 1.-- 
ΝΣ 150). 2] 2 Κ. 158 Ἴ)ΌΟΣ ΓΝ ΠΥῚΝ 92)»».---21.. Γ"2] πα Γλ22.-ρ φΌπη] 50 Κι. 

δηά ἴδῃ Μ858. ἰη 2 Κ᾿, δυϊ Οτ. δπὰ  Κ. πιῷ--ἰ. Μεδοίηρ ἰβ οὔβουγο. 
(65 ἁφφουσιὼν, ἃ απφουσωθ, 1 αφφουσωθ, Ὦεπος οτρίπα] (ὦ ἀουθε]εβ5 

αφφουσωθ 45 πῃ 2 Κι, ζ΄. Τοτ. ΑΤΌΟ. Ρ. ός. Ὦ (ἐπ ἀοηιο) Ξεραγαία. 

Γρτι Π23, ἀραγέ ἐπ μὲς ῥαίαοε (ΚΙο., ΚΙ., εἰ αἱ., οα 2 Κ. δηὰ ΚΙ. 

58ΟΤ., Κονε. οὰ (Β., γεῖ 5ες 851. 58ΟΤ. οἡ 2 Κ'.). δίδας (ΖΑ͂. νἱ. ρρ. 
156 7.) ἐτηεῃ 8 ἴο ἡἽΠΠ Γ23 ἐμ ἐπ τοϊμεν-μομδε; Οτὰϊζ ΓΠΡΌΌΣ ἐπὶ [16 

κοι οὗ ἐγωῤῥίοη; Ἠδυρὶ (ποῖς ἱπ 58ΒΟΤ. οὐ Κ.) γ'ϑϑπῇ Γ"2, εἰ μεῦ 
}ίαοε ὁ ἀδίενμίοη οὐ ῥίαοε οἵὗὁἨδαπἀαρίηφ. Βυϊ ὦ, αφφονυσωθ, 5εεπὶ5 ἴο 
Βανε τεδὰ γυῦϑ, ἃ νεγῸ υϑεὰ ΟὨΪΥ οὗ ἰεργοβὺ (1 ν. 13, 14), βεῆςδ Γ23 

ΓΥΘΒῚ ἐπ ἐδα ποιβε οἵ φῤγεσάίηρ, ἐ.ε., ἃ ουϑε τεπάεγεα ὑποίεδη Ὁγ ἴῃς 

βργεδάϊπρ οὗ ἰδ Ἰεργοβυ δέϊεγ δὴ δἰϊειηρί μδὰ 6. πιδὰς ἴο εἰεδηβε ἴΐ 
(ιν. 144) ψᾶ8 δρρτορτίαιοα ἔογ ἴῃς Κίηρ᾽β υ56.--- την ΠΣ Ἴ2) 12 ἘΣ] 

ποῖ ἴῃ 2 Κ.--ἸῸΠ ΓΝ ὉΡ Ὁ2] ὦ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 
ἃ Κ. τρῶπ Ὁ» Ἴθοπ 13.---22, ΥἹῸΝ 12] ψϑηιϊίπρ ἴῃ 4651.---28. νγϑν Ὁ}3] 
νϑηιίηρ ἴῃ 5ἰχ μ58. δηὰ (Ὁ ; ργορδθὶγ ἀγορρεὰ 88 ἱποοηϑβίβίεπι τῖϊ [Ὡς 
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[ο]]ονγίπ εἶδυιϑα. --ττὐινν ῬΣῸ ΥἽΌΝ 2 ὈΡΘῸΣ ἽΝ ΠΌΣΡΠ ΠῚ] 2 Κ. 15} 
ὙΠ Ὅγ2. Ὑδ πηοῖίνε ἔοσ ἴδε Ομγοηΐςϊεγ᾽β ἐχρδηβίοη ἰβ εν δηΐ.---ὖ ἽΦκ] 

υϑεὰ Ὀεσαυϑε ποριθη γέβόης 5 ςοτηρουπα, Κοε. 1], ὃ 2826. 

ΧΧΥῚΙΙ. 1-9. Το τεῖρῃ οὗ Τοίμαπι (οοτερεηὶ 6. 751-37; 
τεϊρπιθά ἐ. 737-35 Β.0.). - τοπὶ 2 Κ. 15:25. ἢ δἰ σῃϊ σμδηρεθ 
δηὰ [με δαάϊτίοη οἵ πον πηδίογίαὶ ἰῃ νν. 3.5, ψ ἰσα, Κα 264-5, σου- 

ἰδίῃ ἃ ἰγδαϊίοη ργοῦρδοὶν οἱ Ὠιβίογί αὶ ψοσίῃ (Ρ. ΕΠ1.5Ρ. Ρ. 232). 
ΤΟΥ 5ῃον [δαὶ Τοίβαμη σοπιϊπυεά [6 νἱρογοιβ ΡΟ οΥ οἵ δἰ5 

(αἰ μεσ. (Εοσ βουγοθ- ΠΑ γ5685 οἵ νν. ".“ 5εῈ νυ. " '-.).--1.. Α ΠΟρΡῪ οἵ 

2 Κ. 1ς,-- Ζαάοκ] Ροβϑίθὶν (86 ἰρῃ ῥγίεδι ταεηϊοηθά ἰπ τ ΓΒ. 
53 (65) (Β6.).---ῶὅ. Ο»ὴγ κε ἀἰά ποί δη ον ἑμῖο ἐδι6 ἱϑριρὶο 9 Υ αἰιυεἶ!] 
ἃ τείεγεπος ἴο ὈΖΖζίαῃ᾽ 5 βδογίίερε (26: 5.) πδίυγαι! γ τυδηϊτίηρ ἰπ 
2Κ.--Αα«πὦ μια ῥεορὶο ἀϊά γεῖ σογγ.}η}}]. ὙΠῸΕ ἔμ ]1εγ βἰδίεπιεηὶ οἵ 
2 Κ. τς" ἰ5, “Οηἱγ [Πε Πρ ῥΙδοεβ ψεγα ποῖ σεπχονεά; (Π6 ρεορὶς 

51} βϑδουβοεὰ δηὰ Ὀυγηΐ ἰποθηβα πῃ με ἰρῃ ρ᾽δςο5.᾽--ὃ. Ηὁ διεὴ 
ἐπα ρὸν ραίε οὗὁὨ ἐμὲ πομδε οὗ γαλιυε}}} ἴτοτη 2 Καὶ. τς; [ἢς σε- 
ταδίπαεσ οἱ [με νεῦϑε δῃά νν. “-ὁ ἅτε ἱπάερεπάεηϊ οὗ 2 Κ. (νυ. 5.). 

Τῆς Μεγ ξαίς ν᾽ὰ5 ῬγορΔΌΪΥ (Π6 ομθ ἰῃ ἴμε πουῖῃ νν8]} οἵ {πε 
ΤεΡΙΘ οουτὶ τηδητοηρα ἰῃ 6. 20" ἃ5 “"1ἴῃῈ Ὁρρεῦ ραῖς οἱ Βεη- 
᾿δυιίπ" (Βη., 51..).-ἰΟ}}μ611. ΟἿ. 33.) Ν6. 351, ἃ ϑρὰσ βου οἵ 
188 Τερὶς ὈΥ βοπις μοὶ ἰάεπιϊςαὶ τ {πε εἰΐγ οὗ Πανὶ ά (50 
ΟΑΞ. ἘΔὲ. 11. «οἱ. 2418, ς΄. αἷϑο ... ἱ. ρΡρ. :ς2..). (. ου (μΐ5 
νεῦβα δηά ἴῃ6 ἔο!]ονίηρς ἴμ6 δοινγ οἱ ὈΖΖίδιῃ! (26"..), ψ ΒΙΟΒ 

7οιμᾶπι ἰπ 411 ργορδθ!  ν σοπιἰππεὰ.---δ. Π6 7ομρ᾿}ε αἰ5ο ὐἰἦρ μὲς 
ἀἴηρ οΓ “6 οἰνδιάνεμ οΓ ᾿Ανιριο] δοοερίεά γ ΚΙ. ἃ5. ἃ ἰγυβί- 

ΜΟΓ(ΩΥ ἰταάϊτίοη, ὰϊ τε)εςιεὰ ὈΥ Βη. οα ἴμε ρστουιπὰ ἰμδὲ (ῃε 

5. Κίηράομῃ Παὰ ποίπίηρ ἴο ἀο ψ ἢ ἴμῈ Αταπηοηϊίοβ, πὰ μεθα 
εἰἴμεῦ ἃ βοιίοη ογ ἃ πιίβγεδάϊηρ οἵ Μευηίπι ἴπε ρεορίε οἵ Μαΐοπ 
(τ. 26: ...---.Κ μωπάγοα ἰαἰτηίς οὐἩ Ξνον απὰ ἰδη ἡπομδαπά ηιξασεγες 

οἵ τιυπεα!} ἱ.6., ἰὰ ὕπίιεα δίαϊεϑ να]ὰε ἀπὰ πηδᾶβυγε βόηθα Φι 87,500 
δΔηά 120,331 Ὀυβμεῖ5. ΤῊΪ5 βἰδίεπιδηϊ ἰ5 δβδϑίρῃεα ὃγ ΚΙ. ἴἰο {πε 

ΟἸὨτσοηίοϊογ, ἢ ]ς οἰμογν δα ν., ἔσγοτῃ σπά οη ἐμέ τυαϊϊ, ἀπιὰ ν. τ ἅτὲ 

δϑϑίριῃεα ἴο βοπῖε δηςίθηϊ σα] δ 0 ]6 βουγος ((. 265..).---ὅ. ὙῊΪ5 νεῦβα 

8 οἰδαγὶγ δῃ οὐϑεγναίίοη οἵ {με (μγοηίοϊεσ.---. Οοιτεβροη β ἢ 

186 ΒυχημηδΙυ οἵ 2 Κ. 153.- ΤῊ Βοοῖ οἵ 416 Κίηρε οἵ 1ϑγαοὶ απά 
ἡὙμάα] (νυ. Ἰπῖτο. Ρ. 22). Τῆς ΟὨγοηίοϊοσ οὔλἱβ 2 Κὶ. 15", ““[ὴ 

ἴμοβε ἀδγβ (με 1 ογὰ Ῥαρᾶη ἰο βεηὰ δραϊπϑὶ Τυἀδῃ ΒοΖίη πε Κίηρ 
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οἱ ϑγτία δηὰ Ῥεκδὴ 16 βοὴ οὗ Ἐδιμδιί8ῃ,᾽ ἃ βἰδίειηθηΐ ουὖἱ οἵ 

Βδττιοην ἢ Ἠΐ5 νἱενν οἵ [Π6 τεῖρῃι ἀπ σμαγαςίεσ οἵ Τοΐμδτ (σ'. 
ν.").--8.. Α τερει το ργορὈΪν ἔγομπι ἃ σοργἶϑι οἵ ν.", γεῖ οἵ. 28ι. 

-9..Αἃ (οργ οἔ 2 Κ. 15", ψ ἢ 5! σῃὶ σμδηρεβ (υ. ἐ.). 

1. πΦΥ] 2 Κ. το κμϑύν 7.-2. Μ2Ν1 ἰῇ 4 Κ. 1:95 ἰ5 ἐο]ονεὰ ὉγΥ ἃ 
βυρεγῆυουβ ΠΦΡ.-ττνην Ὁ) ΜΚ Κ2 νῷ ΡῪ] δα άἀδά Ὁγ τμε Οβτοηίοϊεσ.--- 
ὈΠΦῸ ΡΠ ἪΡ] 2 Κ. 1535 ΓΊΏ2)2 ὈΣΩΡΌΊ ὈΙΣΤΌ ὉΡΩ͂ Ὑ.-5Ἔ. 2... 2] 

δή αἱ, (7. Νε. 41} ατ) Ζε, 615, 38ἐΣ Β.Β. 3,1. 2. Ὁ δηὰ 23, τ. ἢ.--ἶ. Γ})2] 

δ" δ4ἀ5 ἐν Ιερουσαλημ, ςρ. ὥζοπι»., ΑἹ 'Ξ5. ῥοῦ Δ Ό]Υ οτίσὶ ΤΥ) 2, ο΄. 
τη} 1.--δ. 150] νταπεΐηρ ἰπ ἵτο μ58., Ἅ, ΟΥ̓ οοργίβι᾽ 5 δῃὰ ἱγαπϑίδίοτ᾽ 5 
οοττεοϊίίοα, δ: μουρῃ ΠΟ πιᾶὺ Ὁ 8 |οββ 88 ἰβ βυρρεβίοα ὉῪ ὉΠ», 
ψὨΪΟἢ (ὦ πα8 οοττεοῖεα ἴο ἐπ᾽ αὐτόν.---- ἢ Γ) 52] (ὦ κατ᾽ ἐνιαυτὸν, 
ποῦ 055] πουπβ8 ἰπ δρροβί(ἴοη, Οε8. ὃ 1314; Κος. 12. ὃ 3334.-- 
ὙῸΡ "2 ΟΒΑ 1 κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ 8. Ὁπηδοοββαγυ δααϊτίοα 

ἄυς ἰο ἴῃς πιϊϑιγαπϑβιδιίοη οἱ μὴὴπ Π) 2 (ν. 4.).--ὃ. ΝΥ δηϊίηρ ἰῃ 5, ἢ. 
-ϑ. τν γ3}] 2 Κὶ τ δὴϑ ἝΞ ῬΩΣΝ ὉΡ Ἅ28»).---ὙὉ}}2 Κα. Ἔκ. 

ΧΧΥΤΙΙ. Τῇο τοῖρῃ οὗ ΑΠδ2Ζ (ς. 735-15 ἢ Β.0.).-ἸΠ (ἢ 15 
Πδδρίεσ ψὲ ἢᾶνε οπς οἵ {Πε Ὀαβί Ἔχ ΠΊρ]65 οἱ ἴμε γεοοπϑίγυςίίοη οὗ 

Βίβίοσυ Ὀγ [86 Οβγοηίοϊεσγ (οὐ ἢἷ8 ΜΙάγαβῃϊς βουγος (Βῃ., Κὶ.)). 

Αεσοογαϊηρ ἴο 2 Κ. τό" 15. 7' 5- εζίη, Κίηρ οὗ ϑυγτία, ἀπὰ Ῥεκδῇ, 

Κίῃρ οἵ 1βγδεὶ, ἰορείῃεγ ἰἱηνδάε Γυάδῃ. Βαΐ [πε ΟὨγοηίοϊεγ ρἰοΐυγεϑ 
{Ποῖ ἰηναβίοῃ ἃ5 ἴψο βερᾶγαῖε δηὰ αϊβιϊποὶ ἐνεηΐβ, Ὀοίἢ ἔγαυσῃὶ 

ΜΙ βίζηαὶ ἀἰβαβίεγβ ἴγ ἐχοεθαϊηρ [Πο56 τηεῃιοηθα ἰῃ 2 Κὶ. ογ 15. 

(νν. 5.2) δπὰ δοοοπιραηίεά 4150 νι Ρῥγορμεῖίς δοίνγ δηά 

ἰπῆμυεηος (νν. ".). Ασοογαϊηρ ἴο 2 Κ. 1τ6᾽ ΑΠδΖ βουρῇϊ ϑιιςοα55- 

ΠΥ τμ6 Βεὶρ οἱ Τίρ δι ῃ-ῬΊ]Θβασ ἀραίηϑι (ἢς σοπιθίπεαὰ Βοβα 
οἱ ϑγτία δῃὰ 15γδδὶ, αὶ δοοοσγάϊηρ ἴο (ἢ. (νν. ".-.9) (Ὡε Αϑϑυτίδῃ 

Κίηῃρ ννᾶβ ἱηνοκοὰ δραίηϑι πε Ἑδοιῃγίεβ ἀπά (μῈ ῬΒ ἰἰϑιϊη65, ἀπὰ 
μῖβ δἰά ἀναίϊεά ποιμίηρ, Ὀὰΐ τεβυϊθα σαίμεσ ἴῃ ἴμ6 ορργεϑϑίοη οἵ 
7υάδῃ. Αεςοοτάϊηρ ἰο 2 Κ. 16" ΑΖ βεηΐ υπῖο Τὶ δι ἢ-Ῥ Ι ϑεσ, ἴο 
βεοῦυγε 8 ϑεσνίοαϑ, ἃ ργεϑεηΐ οὗ (ῃ6 ἰγεᾶβϑυγεβ οἱ ἴπε ΤΈπΊρ]ε δηὰ 
οἵ {πε ραΐαςε; Ῥαυΐ δοςογάϊηρ ἴο (Ὠ. (ν. ") ἴῃεϑε ἰγεάβυγεβ ΈΓα 
νδίηϊν ρίνεη ἴο ϑεῦυγα ἱπητυη Ὑ ἔγοπλ ἴῃ6 ορργεβϑίοη οἱ {μὲ 

᾿Αϑϑυτίδη Κίηρ. Ασοοσγάϊηρ ἴο 2 Κ. 1615: ΑΠΔΖ ἱπίγοάυςεά ἱπίο (ΠΣ 
Τερὶς ἃ πον δἰίασ, οορίεα ἔτγοτῃ οης δὲ ᾿αγμάβοιβ, ἀπά πποάϊδεαὰ 

ἴδε τίϊυδὶ οὗ βδοσίβοῖαὶ σόσβηρ. ΤῊΪ5 ἰῃ (Ὦ. (ν. 5) Ὀεσοιηθβ δῇ 
δεὶ οἵ βδςτίῆςε ἰο ἴῃς χοάϑ οὗ Πϑαπιᾶϑθου5. Ασςςοτγαϊηρ ἴο 2 Κ. 16:7 "- 
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ἊΒΔ4Ζ ουϊ τ ἴπ6 θᾶ565 οΥ βίδῃη 5 οἵ ἴῃμε ἰάνεῖβ οἵ (ῃς Τεπρ]ε (ς΄. 4, 
τ Κι γ" 5.) ἀπά αἷϑβο ἰῃς Ὀᾶβ8 οἵ ἴῃς ρτεδὶ ἰᾶνε (45 “1 Κ. 755) 

ΟἸεαγν ἴο Θοσυγα ΠΊΟΠΘΥῪ ἴογ ἴπε ἰτἰραΐε ραϊὰ ἰο ἴῃς Κίηρ οἱ Αϑϑγτία, 
δηὰ Πεὲ πηϑδάδ 50Π16 βίγισίυγα] σἤδησοβ, ποῖ οἰ, ἴῃ 8 Ἐπίσγδηοα ἴὸ 
186 Ταπρὶς; ἰῃ ΟὨ. (νν. " ..) Βα ουΐϑ ἴῃ ῥίδοοϑ σεηογα!ν ἴμῈ υἱεη 51:15 

οἵ [με Τοπιρὶς δπά οἷοβθβ με Ὀυϊ]άϊηρ, ἐγθοϊίηρ ἰῃ (Πε ταθδη {{π|6ὲ 
αἰίαγς ἐμ συ οΥΎ (ΟΥΜΩΡ Ὁ «7]εγμδαίονι απ ἐπι ευεγν οἷν οὗ «Τμάακ 
μὲρι ρίαροες ἰο διγη ἑποοηδε ρο Οἱ ροάς. ὙὨΘ πιοίϊνε ἴοζ 

1η15 πεῖν (τοδί πχοηΐ οὗ {με σεῖρῃ οὗ ΑΠδΖ ἰ5 οἴδασ. [ὲ Ὀτίηρβ ἱπίο 
ξιθαῖεσ τοὶ ϊοῖ ρυῃἰβαπηθηΐ ἔοσ βἰηβ. ΤῊΣ αἰβαβίεσβ ψ μίς ἢ Ῥεῖ} 
7υάδῃῃ ἅτε παρ] θά, ἀπὰ ΑμαΖ Ῥδοοπιεβ ταογε ἃπα πλοσγα ᾿οη- 

βρίσυοιυβ 85 ἃ βἰηζυὶ δη ψὶοκεά συ]εσ. Ηΐβ τεϊίδησε ἀροὴ Αϑϑγτία 

Ὀτίηρβ οὔἱν ἰσοῦῦ]θ. Ὑπὰ ΟὨγοηίοϊοσ οουϊὰ ποῖ σοποεῖνε οἵ ἐΐ 
οἴδμεγνίβε. Ηε (μ05 δητ γεν σεσοῃϑίσιοίβ {π6 ὨΙβίοτυ. 

ὙΠε βουγοαβ οὗ [8 ςβδρίεσ, οπιϊτεϊης νν. 1-35. (02) 35:4 ἔτουῃ 2 Κ᾿, 
δοοογαΐηρ ἴο ΚΙ. (Κον.) (αἴξεγ Βη.), ἀγε νν. 358-29 ἔτουῃ ἴδε Ὁμγοιίοϊες; 
νν. δι16. 19.5 Μ' δῃηὰ νν. 11:8, Βοραγδίίῃρ ν. "5 δῃὰ ν. 1" δῃὰ οἱ ἃ αἀἰβεγεπὶ 
«δδγδοίεσγ, γε ἔγοτ δηοίβεσ βϑοῦυγος, οτς οὗ μἰβίογίςδὶ ναϊυε. ὙΠαβς ἰδϑὶ 

8τα, βούγενεγ, ρᾶγα]]ε] ἰο 2 Κ. 165 (3ο ΚΙ. Κο»»".) αῃὰ ταΐσῃϊ ἔνθ μᾶνε θθεῃ 

ἱπίγσοάυςοα ἴῃ ἃ ΜΙαγδϑῃϊς τεοοπϑίσυςοη οὗ 2 Κι. τό:-39, ὙΠΕΥ δγε 8150 
οἰοβεὶν θουπὰ ἱπ απἰτν ἢ [Π6 τεπιδίπαεγ οὗ ([Πς σμδρίεγ ὉΥ {με τεξεσεῃος 
ἴο σδρίϊνεβ ἴῃ ν. 117 (ζ7. νν. 5. 11. 8). ὙἘ6 [ο]]ονσίης πλᾶτκβ οὗ [με ΓΒγου- 
Ἰοϊοτ᾿5 βίγ]ε ἀρρεᾶγ ἰῃ νν. "5: ἰῃ ν. " ογχηἰββίοῃ οἵ ταὶ. δῇϊεσ ἢγ12 (1. 120), 

Ὀνοφ Ὁ Ὑ ((. 127); ἴῃ νν. 19.152 πΌΨΝ ((. 7); ἰπν. πὶ Ὡγον ((. 115); ἴῃ ν. 
115ὲ οὗ ργοροῖ παπιεβ; ἴῃ ν. 15 ΠῚ ([. 10); ἴῃ ν. 16 20) (1. 75) δηά ὦ ἐπ Ὁ5Ὁ 
(. τ )ϑά); ἴῃ νν. 19. 5 ὑγὸ (1. 68); π᾿ ν. 50 γεγΌ οπχντεὰ (1. 1178); δπὰ 
ἴῃ ν᾿ 5 ὌΡΙ Ὃν Ὀ52γ (1. 124). 

1-4, ΤὮο οδαζδοῖίοσ οὗ πε γεΐσζῃ οὗ ΑΠ42.---Τακεη ἔγοιῃ 2 Κ. 

1τ65- ψ ἢ ἃ ἔενν ομαγαοίεγίβιϊς δά αἰ ἰοη5.---2, 4πῶ »ιαάε αἶξο γποϊοπ 

ἡριαρες [ον {16 Βα αἰδη1} δὰ δἀάϊείοῃ οἵ {πε ΟὨγοπίοϊεγ, γεῖ ἴδε 

56 οἵ ἱπιᾶραβ ἰῇ ψογβῃρ ἀυγίης ἴΠ6 τεῖρῃ οὗ ΑἢδΖ ἰβ δρυπάδηι]ν 

Ῥτγονθὰ ὈΥ 15. 2.13: 30..Φ, Μογεουεν [6 δηγηί ἱποόρδ ἐπ “δι6 ναἱδν 
οἵ πὸ 5οη οὐ Ηϊπμηοη}) ναιτημ ἰπ 2 Κα Αἀάεὰ Ὀγ (με Ομγοηί- 

Οἷογ 85 ἱπίγοάποίογυ ἴο (μα πηοητίοη οἵ {με βδογίῆςε οὗ Ὠἷβ βοῇ, βίποθ 
15 νδ]]εν νγὰβ [ῃ6 βθαΐ οἵ μυιπίδη βδογίοῖδὶ τνοσϑῃΐρ (σ΄. 76. 7). 

ΤΕ ναΐϊογν οἵ {πὸ 5δοπ οἵ ΗΠ μηοηι ἰἰε5 ἴο ἴη6 βου δηὰ βου ῃ-τνεϑί 

οὗ 7εγυβδίθπι, (πΠ6 πιοά. εγ- Καδάδὲ (ο΄. ΟΑΞ5. ... ἱ. ΡρΡ. 173 7.).- 
Απά "ὲ διιγηὶ ἰὲς οἰ άγεμ} ἴῃ 2 Κ. τό: “Απά πιδάς ἢΪ5 500 ρᾶ85 
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(Ὠσουψῃ ἴῃς ἔγε,᾽ ἐ.6., βδοσβοεὰ ἢΐ5 βοὴ (υ. ἐ.). ὙὨδ 5ἰογίεβ οὗ 

ΑΡγαμαπηβ βδογίθος οἵ ἴβξδδας (ὅπ. 22) δηά οἵ 7ερμί μα νὸν 
( υ. 1τὸϑ τ. κι 5.) 5ϑῃον (δἰ Βυμπηδη 5δογίῆοε ννᾶ5 ηοΐ ἀρ Κηον ἰη ἴΠ6 

ΘΔιΐν ἀδγβ οἱ [5τ8ε}, Ὀὰΐ ἴτ ῬγΟΡΔΌΪΥ τνὰ5 οἵ νὉΥῪ ΓᾶγΕῈ Οσουστεηοα 

Ὁ8.}} τΠ6 ρεγίοά οἵ ΑμαΖ, ψῇο οἰθασὶν ἔοβίεγοα {86 τίϊθ, ἃ5 ἀἰά 4150 
ἹῬΜδῃδββεὴ (33 2 Κὶ. 213), δηὰ ἴπ5 ἰῃ [ἢ ἰαῖοῦ γεᾶγϑ οἵ {π6 Κίηράοχα 

οὗ Τυάδῇῃ ἴΐ Βεσᾶπιε ἃ ποῖ ὑποοτωσηοη ζεαΐαγε οἱ γε] σίουβ οσϑῃὶρ 

(ζΙ. 2 Κ. 171 21 23.» ΜΙ. 6: 76. γ5) τοῦ ΕΖ. τό. «- Ῥα, τοῦ" 1.).-- 

4. Ανἀἃ με βαονγὶβεοά, εἰς.] (2 Κ. 16.) ποῖ πιεγεὶν δ] ονεὰ ἴῃ8 
ΡΕΟρἱΪα ἴο ἀο 80, 85 ἴῃ Ὀεϑβὶ οἱ ῃἷἰ5 ργεάβοβϑϑουβ ῃδα ἀοῃες.-- εν 
εὐενγν δῤγεαάϊηρ ἰγεεὴ α Ὠεαϊογοηογηὶς ἀπὰ 7εγεπγίδηΐς Ἐχργαββίοῃ. 

(Όι. 12'1 Κ. 14" 2 Κ. τό" (βεγα σορί 64) 17" 76. 239.24....ὺ, ὙΤΒῈ 

51.8] τεπἀεγίηρ “στεθη ᾽᾿ 15 5 Πρ Εγ πιὶϑοδάϊπρ. Ὅς τεΐθγεπος 

ἰδ ποΐ 50 πηυςἢ ἴο οοΪου 858 ἴο σοπάϊτοη δηὰ 5'Ζθ. Α ἰἴαγρε, ἔπε 
[66 ἰ5. πχοδηίΐ. 

1. ὈΣῚΦΡ 13] μ8. "5, ὥνββ. ᾧ, Ἄ Ὁ σρπι, ννἩϊ ἢ πιαῖκοϑ ἃ ποσὰ 50 8 8]6 
δε, χ΄. 20', )πὰ 50 Επτν., ΤΉ., Βε., Οε., αηὰ ΚΙ. Κορι., ΒΗ͂. (ἀουδιέν}}γ); 

Ῥαὶ ΦΡΑΙ, ξ0]1ονν 4{ διὰ τῃς νατγίδη 3 τιδῪ θὲ ἀιδ ἴο {πὸ ἰηθυδηςε οὗ 27). 
29,. Ηονενετ, 27" τὺ Ὁ ἃ πιδτρίη 8) ρ]088 ἴο 28: νυ ἱοἢ οτερὶ ἱπίο (86 

στοης Ρΐδοα.---ἰ ΠΝ] ἴῃ Αϑϑγ. ἱπϑογῖρ. 1α--μα-χὶ (ΚΒ. ἵΐ. Ρ. 2ο, (ΟΤ. 
οὐ 2 Κ. 1068) ““ ἸπΝῚην, ΜΉΘ. 15. [86 8.11 πδτης.---7}}} ΤΔΗΩΥ ΜΒ58. δηὰ 

4Κ. τό ΠΝ ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ βουῖραὶ δἀαϊιίοη, 80 51.---8. Ὁ) 12) Μὴ] 80 
76. γ8. 85 τοῦ 4 225; “72. 2} 2 ΓΒ. 335 708. 158 181 2 Κα. 2310 ΟΥ. (Κι. 

“Δ ὩΣ 2); “ ΜῺΝ6. 1; “ΠΝ 708. 1.55 18:9 Ὁ.---Ἴρ2»7 πε Μ5., , (6. 25), 

4 Κ. τό 3}, Δῃά 0 Βε., Κδυ., Βη., θυϊ οἰβετβ μοὶ μδὶ "2} 15 ευρῆε- 

ταϊβεῖς ἔοσ (86 εδυ]ΐετ 323, Ἀθῆςς (Ὦ. γείδίηβ (ἢ ογίψίηδὶ ἔοττη, Βα., ΚΙ. 

58ΟΤ., νυ. Οεἴφεγ, ὕύνϑοῖν. Ῥ. 305.--}0}2} 9, 2 Κ. 02 δπὰ 90 Οε., Βδ., 
Βα., Ὀυὶ 4“Ὁ ργο Δ ΌΪγ, 88 εἰβεῖνβεγε, ἰ οοστοςίεα ἔγοπι 2 Κ.---"γ}} 2 Κὶ. 
Ἔ Ὁζκ. 

δ-1. ΤὮς ἀϊβαβίοσβ ἱβσου ρα ϑυγίδη δὰ [δα] 8} ἴηνα- 
δ'0:8.---Ἐεοογάθα 85 ρυηἰβῃπιεηΐβ ἴογ ἴῃς ἰἀο]αίΓΥ οἵ ΑμὰΖ. Τα 
ταβυ 5 οὔ [Π6 νᾶ γ ΒΕΓΕ ρίνεῃ γε νεῖν ἀἰεγεηΐ ἔσοτα [μο56 πχοηϊοηοὰ 

ἰπῃ 2 Κι, ψθεγε (ῃς 4111 ἀγηγῖεβ θεϑίεσεαά Ὀυὶ σου]ὰ ποὶ ἰΔΚα Τ[ογιιβα- 

ἴεπὶ (165) δηὰ οαυβεά ἴῃ 1088 οἵ ΕἸδίῃ (165). ὙΠῸ ΟὨγοπηίοϊεγβ 

δοσουηῖΐ Πᾶ5 Ὀδδη Πεϊα ἴο Ξυρρ εγαεηΐ {πὸ οἵπεγ (Βε., Κα., Ζοο., ΟἽ., 
Β8.), ᾶῃὰ ργοῦρδΌ]γν βοπια ἢἰϑίοσίςδὶ Ἔνεηΐβ φτόβϑὶ᾽Ὺ Ἴχαρσχογαίθα υῃ- 

ἀεγῖε [μ6 βἰογίεβ οὗ {πῸ σαρίϊνεβ [ἀΚβὴ δηά οἵ ἴΠε γτεαί βἰδυρῃίογ. 
--ῦ. ΤῆἼὴε κὶπρ οἵ 5γγῖα] ἴ.6., ἘεΖίῃ (σ΄. 2 Κ. 1τ6" 15. γ"- " 89).--α 
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εγεαὶ ταμ μάδ ο οαρ ὲνε5]. Νοιδίηρ {κὸ (Πΐ5 5 γτεσογάβα ἴῃ 2 Κ. 
--Ἀπὰ με ιυας αἷδο ἀοϊ υεγοά ἐμίο “1:6 καπά οἵ δι6 κἰπιρ οἵ 15γαε1]. ἴὰ 

4 Κ. δηὰ 15. {με ἱπναϑίοῃ οἵ ἴῃς νο Κίηρβ ἰβ ἃ ]οίηϊ οὔβ. Ηεγε 
(18ε τεργθϑεηίαιίίοη ἰβ οἵ ἔνο ἱπάθβρεπάθηϊς ομβϑ (υ. 5.).---ὅ. Εογ 
Ῥεξαβ εἶσι ἐπ ὕμάαϊ ὁπ πωμάνγεά ἀπά πυεπῖν ἱπομδαπὰ ἐνὶ ὁπ 46}. 
Νοιμίηρ οὗἨ [88 18 πιεπιἰοπεὰ ἰπ 2 Κ΄ ϑύςῇ ἃ ρτεαῖ πυμῖρεγ οἵ 
186 5[αἰπ 5. ἃ υϑι.8] ἐδαίυγε οὗ {πὸ Μιάγαβῃ (ο΄. 13'7).---. Απά 
Ζιομνὶ]. Οἱ (δε οσευστεηςα οἵ {με πάπα ο΄. τ (Ἐ. 8", ἔοσ [μδί οἱ 

186 ἔο!Πονίηρς πδηιθ5, Ὁ. ὁ. Ζίομρί Ῥγορδῦὶν ννὰ5 ἃ τθὰὶ ἤετὸ οἵ 

πουίβεγῃ [ϑγϑαὶ ἴῃ {5 νὰ (Βη.).--ΤἼς κἶπρ'ς 50} ἵ{ Ὠἰδίοσιοδὶ, 
ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἃ Ὀγοΐμεσ οσ ὕὑμο]ς οἵ ΑΠ42.--- μον οΓ ἐ:6 Ποιε56] ἐ.., οἱ 

ἴδε Ραϊδαςθβ, ργσοθδοὶν ἴΠ6 ἰγθᾶβιγεσ οὕ βἰθνασγα ἰ5 τηθδηΐ (ς΄. 15. 22" 
365).---Τῆαΐ τυας πεχὶ ἰο ἐπε κἰη!ρ] βοδγοεὶν (ῃε σαρίαϊη ονεσ ἴπε 

Βοβί, Βαϊ [86 σταπά νἱΖίετ, βογιοίί ποθ οδ]]οὰ ἴῃ τεοοσάοσ (91) 
(σ. Νον. Ανγομ. 1. Ῥ. 308). 

δ. ῬΨΌΣΊ] ο΄. τ ΟἈ. τ85.---..}}] ὦ ἜἙ αὐτὸν. 0 τιᾶὺ Βανε ἀγτορρεά ουἱ 
Ῥεΐοτε με 10] νης 1); (δυ9 Βη. τεδὰ8. Ὁ).--ᾶ. Ὁ21}»3] ἐμ ἐλιεὶγ ὕοτ- 

ϑακίηρ, ἰ.6.,) δεοαιϑε ἐπογν καά γογϑαΐξδη, ςδ.58] οεἴδυβε, Κοα. 11]. ὃ 4038. 

--Ἰ. νοὶ] ὧν Ζαχαριας. ΤῊ Ϊ8 ͵8 ἱπιεγεβίϊηρ θδοδυβα υἼΙ 8 Δῃ δΌΡγε- 

νἱδιίοη οὗ Ἰπνησι, ἘΒὲ. 111. οο]. 3292.---Ἰῦν 9 }Ὸ] (ο΄. τ ΟἈ. 65).---ΟρΥΣ] σ΄. 

᾿ ΟἈ. 35.--- 25] ὦ, Ἐ, 10...--ῦρὉκ] οὐ. σ᾿ Ὁ. 65.---Ί Π Π)ΨῸ] ΓυΡῸ 
βονεγηΐης ἃποίμοσ ἤουη ἰπ οϑίγ. 5ῖ., Εν. ὃ 287 1. 

8-16. ΤΙ σεΐυσῃ οὗ {π6 οἀρίναδ.---Α σοοὰ ἐχδρὶα οὗ Μι|ά- 
τ85}.-8. Τιυο μωπάγεά ἐπομδαημά, τυοριεη, 50:5, απὰ ἀαμρλδονς] [86 
ΤΏΘη ΔΓΕ δϑϑυτηθά ἴο πᾶνε Ῥδϑη ἰδίῃ (ζ΄. ν. " Νὰ. 211-».---9. Βιώ 
α ῥγοῤμεοὶ οΓ γαδηυεῖ τυας ἐδεγο]. ἙἘρτ 5ἰ παῖ ϊαγ ἱπίοσγνεπιίοη οἱ 

Ῥτορβεῖβ οὐ. 1.26 151 20"..--Οὐφά]. ϑίπος [πε πᾶπια πιδᾶῃϑ5 “σεὲ- 

βίοσεγ᾽," ἰ τῆδυ πᾶνθ θδεὴ βυρρεβίεά ὮὈγ 1ῃε ἱποϊἀεηΐ, γεῖ [Π6 βϑὴα 
ΠΔΠῚΣ ΔρΡΡρΕΔΓβ οἱ ἃ ῥγορῃεδί οὕ ἃ ργορμεοῖ᾽β δῖ οὺ ἴῃ 15. "7.--Ῥ Ὁ π 

αοοομηξ οἵ ἐξα ευταίδι οΓ Υαλμιυεν; {6 Οοά οὗ γομν 7}αἰΐεγς αραϊποὶ 

“μάα, κε μαϊξῃ ἀεϊυεγεά ἐδδηι ἐμίο γον μαμα]. ὙπΒεογείογε (85 
ΥἱοΟΥΥ γὰϑ ποὶ ἀπ ἴο 15Γ86}᾽5 ὑσονγεβθ ΟΓ δὴ ενϊάδεηςς οἱ [πὲ 

Τἰρῃϊεουβηθββ οἵ ἐμεῖγ σδιι56, ἀηἃ βεῆσε αἷϑο [δ βῃου!ὰ Πᾶνε 
Ὀεεη ἰτγεαιεὰ ψ 1 τεβιγαϊπὶ ἰπβιεδὰ οἵ τ ἢ ταρε εὐλτο; μας; γοαολιοὰ 
μ} ἰο πεαυεη, ἰ.ε., ἴο Οοά, ἀπά ἴῃ σοπηπιδηἀεά ἢἶ5 αἰἰεπίίοη ἀπά 

τεπάογεὰ βγδεὶ 1140]6 ἴο ρυῃίβῃπιηοηί.---10. ΤῊΣ Ρυγροβα 50 οἱ 
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εηϑίανίηρ ἴπῸ Ῥεορῖς οὗ Τυἀ8} 'β ποδὶ βενογεῖυ σοῃάἀετηποὰ .--- 
Αγε ἐδιεγα ποί σωγεῖγν τυῦ γοι, γος ευξη,, ἰγεσῥασϑεῖς ἀραΐμοί Υαἤιυενι 
γομν Οοα7]. ὙΒε νυτίϊεσ πδὰ ρσγοῦδοϊυ ἴῃ πιϊηά (μῈ συ οὗ {86 
ἀείεςοιίοη οὗ ἴδε Ν. Κίησάοπι, εβρεςοΐδ! ν ἴῃ ἡνοσβῃρ (ο΄. 13" 5.), 

Βεηςς {μεν βῃουϊὰ ποῖ ἱποὺγ δαάϊξίομδὶ συλ ΌΥ επϑίανίηρς {μεὶγ 
Ὀγείδγεη. Οης Ἡδξεῦγεν παραὶ ΠΟΙ ἃ δηοίμεσ ἰῃ θοπάδρε ἴοσ ἃ 

Ἰπυϊεὰ ρεγοά (υ(. Εχ. 21 5' 1ν. 2533. Ὁι, 113-28) Βαϊ συς ἢ 
ὙΠΟ 65416 5] νεγΥ οἱ ἔε]ονν-σουπίσγγθη ὈΥ τε ργὶβ8] πῃ ΥΑΣ γγ85 ΠΕΝῸΓ 

ςοπίειηρίαἰοα.---1δ. ΤῊ οἷν οἵ βαΐηι ἰγ665] δὰ αἰϊογηδίϊνε πδτης 
οἵ Τεσίομο (ο΄. Πι. 34 7. 115. 2.).-- - Βεεῖάε ἐδιεὶν ὀγείμγεμ). 7ετῖςδο, 

1 ἰ5 ἀβϑυπηθά, θεϊοηρεά ἴο ἴδε Ν. Κίησάοιαι Ὀυὲ τνγᾶ5 ἴῃ οἷοβε ὑσγοχ- 
ἐγαϊν ἴο {πὲ ἰοττίοσυ οἱ [ἢ6 βουΐπεγη. 

8. ὈΓΝῸΊ] δ τριακοσίας.---9, 5) Ὀοσυ Ψ 15] τεϊδιϊνε ουϊεὰ, υ. 

Ἰ. 120, 690 ο΄. Κος. 111. δ 3610.---ὖ ] ὠρο, ας 7αν ας ἰο, ἴος εατίϊεν ἽΡ, 
Ῥαν. 5γ5. ὃ τοὶ Ε. 1 (0).---ῖ0. ψῶϑυ. .. ὈΣΦΎΝ ΠΝ 2] οὐ). 
Ῥεΐοτε 1μς ἱπί., ἃ βᾳγε Ασα. υϑᾶρὲ ἰουηα οςοαϑβίοπδ!!Υ ἰη ΗδεΌ., ς". 317 
3619 (Ὁ) Ων. το" 215. Ὁ. 289. 2 5. 1119. 158. 495, Οε8. ᾧ 1427 ἢ. 2.---Ὁ25Ὁ] 
σ΄. 7ε. 34.1.15 ΝΕ. 58.-ΟῸΡ ὉΓΙΝ] ὉΓΝ 5 γεηρίῃεοηβ [ἢ6 ῥτοποζω. βυΐ. Ὁ5, 

Κοςε. 1. ὃ το, [Ὡς ροβί[ἴοη οὗ [Βς ῥγοη. ἴῃ ἔγοηϊ τᾶγε, ζ΄. Ες. '5 Ὁ. 405, 
Ἐν. 8.311 α.---18. 25] ὦ - πρὸς ἡμᾶς.---Ν] ἤτεε μΜ58., ὶ -Ε πνν; ΒΑ 4150 
- Κυρίου Θεοῦ.---1δ. 1202] ΑΙ͂νσαγ5 [οΟἸ]ονγοα ὉΥ ΓλΌΦ3, ἀδοίρηπαίεά ὃν πανιξ, 
ζ΄. τ Ομ. 1233,---οπνο ψὸ {] ἐμεὶν παξεάπδες, τ΄. ΒΏΒ. Ὃν 11.---Οὐ}»»»] ἃ 
ἄεποπι. ἔγοτα Ὁ), απάαὶ, «Υ. ἘΖ. τ619 (04]) 1.---ϑθτ"25] Ετν. ὃ 310 α. 
-ῦτκ] ἐπ ῥγοχίνεν ἰο, δεσίάς, ἀϑοὰ δἴϊετ ἃ νεγ οὗ πιοϊέοῃ οὐἱγ ἰπ δὶς 
στρ, ο΄. Ῥη. 87. 1, 

16-21. ΤΒο ἰπίογνθηϊου οὗ 86 Κίηρ οὗ Αβδγσίδ.---ἀοοοσά- 
ἰηξ ἴο 2 Κ. 16: ΑΠδΖ βουρῃί (Πε δϑβϑίἰβίδηςε οἱ Τί δι ἢ -Ῥ Ιεβθεσ ΠῚ 
δραϊηϑί (ἢε σοπιθἰπαοά αἰΐδοκ οἱ ἴῃ Κίηρϑ οἱ ϑγτία δπὰ 15Ξγδεὶ, ἀπὰ 

115 σοιτεβροηάϑβ ἴο ἰμ6 δοίυδὶ ᾿ἰβίογί δὶ βἰτυδιίοη, θὰϊ (με ΟὨγοηΐ- 
Οἰεγ 5 παιταίϊνε οἵ (πε τεΐυγῃ οἵ οδρίϊνεβ ἀδβίσογβ [Π6 πδεὰ ἴοῦ βυςοἢ 
8} ἱπίεγνεηςίοη οσ δἰὰ δἱ ἰεαϑὶ ἀραίηϑί [5γϑε], ἤδῆσε {πε (γοηΐοϊεγ 
ἰηἰγοάμιοαβ ἃ5 ἴῃ6 οδιι56 οὗ (ἢ 5 ΔρρΙοαἰΐοη ἔοσ μεὶρ {πὸ Ἑάογηϊὶα 

διὰ ΡΠ] ϑεἷπα ἰμναϑί 5. 

ΤΗὸ Εάουυῖϊα ἱηναϑβίοη, πούγανοσ, δηαὰ ϑυς ἢ 8ὴ ογάδσ οὗ Ἔν ὩἿΒ δγὲ 

βυρρεβίοα ὈΥ [πε πηεπίίοη οὗ ἴῃς Ἑάομ ες σαρίυτε οὗ Εἰδίῃ (4 Κ. τό 
δεοογαϊΐηρ ἰο ἴδε τὰς τεδάΐηρ ἈΝ τλ.) ἴῃ ἴμς νεῖῦϑε ἱπιπιθα δίεὶν ρτεςθάϊης 

ἴδε 5ἰδίεπιςηιϊ ἴμδὲ ΑμδΖ ἱηνοκοϑὰ ἴδε δὰ οἱ Τί ἰδ - Ὁ ]εβεσ. 
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16. Αἱ ἐμαὶ ἐἰη:6} ἐ.6., (μ6 {ἰπ|6 οἱ (6 αἰβαβίοσβ ἔγομι ϑγγία δῃηὰ 
ἰβγδεῖ, ἃ σῃσοποίορυ ἀεγίνεά ἔγοπι 2 Κ.---Τὴς ΕἰηρῈ ο7 Αςςγγία]. 

Τί αι ἢ-ῬΊΙεβεν 111.---17. Τὸν ἀραϊη] εἰἴμεῦ ἢ ταίθγεποε ἰο μα 
ἴουτθοσ δἰίδοκβ οἵ (με Εἀου 65 (οὐ. 215 5.) οὐ ψἱἢ (Π6 πηοδηΐηρ οὗ 

“ἐβεβί 65," ““ποσθονεσ," ἐ.6., ἰῃ δἀαϊίοη ἰο ἴῃς δἰίδοκβ οἵ [86 

ϑυγίδη5 δηά (ῃ6 Ν. Κίηράοτῃ (Κε., Ζοε.). Τμαὶ ΤυἀδΔῃ βυβετεὰ δἱ 

(8 5 {{π|6 ἃ 1055 οἵ του] ΟΣ (ὨγΟΌ ἢ [Π6 ἘμΟτοδΟ πη θη (5 οὗ ΡΒ ἢ]Ἰβ( πε 5 
85 Μ6}} ἃ5 ΕἸἀογηἶί85 5 ποί ὑπ] κοῖν, γεῖ πο πιδηϊίοη οὗ βυςἢ ἃ ἔδεϊ 
ΔΡΡΘΑΓΘ ἴῃ 2 Κ. οἵ ἰῃ 15.--18. Βεἰδ-σλμόηιθ5 }}]. ΟἹ τ ΟἩ. 6. α»).-- 
Αἰ͵]αϊομ]. ΟὕἹἁἬ τ (ὨᾺ. 6" ον).--Α: άεγοιι] (705. 155 7) πηοά. Καΐγα, 

ΒΟΌΓΗ-τνεβί ἔγοτα [ἀὈΠ6ἢ.---ϑοοο]. (( τ1'.--Τ πα ἢ] ταοά. Τίδης, 
ποᾶσ Βα ἢ-5ῃθτ 65}.-- -Οὐρι50} ταοά. υέρισιε, ἴῃγεα σ]ε5. δουῃ- 

εαϑὶ οἱ 1,γἀἀΔ.---19. Κίηφ 9 1ςΞγα0}} δαυΐϊναϊεηί ἰο Κίηρ οἵ 
7υάδῃ, ζ΄. 11 125 190" 21... ΤἼδ βᾶτηδ υϑᾶρε ΔρΡρθδῦβ ἰῃ ν. 31.--- 

ἩΗ:ε αοἰοά εὐ ποι γεοίγαϊη] .6., ἰὰ ἱττεὶ ρίοη ογ ἰἀοἰαἰτγ.---20. Οανις 
τρηο μὴ} ἴῃ ἃ ὨοΒΕ116 ϑεῆϑα (Βε., Κα.), γε {μ18 ἰ ποῖ πδοθϑϑασῖ Υ 

ἱπρ δὰ Ὁ (με ΗεΡ.---ΑἈνὦ αἰειγεσδεὰ πη απὰ ἀἰά ποὶ οἰγεη φίλιον 

μὴν]. Τρ ΙΔ ἢ-Ῥ Ιεβαγ ἰ5 ἰΠ15 τεργεβεηϊθα 45 μανίηρ οοσης ἴο 70- 

ἄδῇ, μοί 85 ἃ ἀδίνεγοσ, θαΐ 85 δὴ ὀρργεβϑοσ δηά Ἵχδοίεσ οἱ (τρίς, 
ἰακίης ὄνεῃ ἴῃ6 ἰγεᾶβυσγεβ οὗ (με Τειρ]εῈ δηὰ ραΐδοε (ν.""). ὍΤε 

παῖταῖϊνα οὗ 2 Κ. δηά (ἢ Αβϑύ. ἰῃ58. Κηονν οὗ πο βυςῖ δᾶάνεηϊ οἵ 
Τί εἰ ἢ -Ῥ ] θα ἴῃ Τυάδῃ, δηὰ ἰΐ 15 ποί αἱ 81} ργορδθὶε ἐμαὶ εἰϊ μοῦ 

δε (Κε.) ογ ἃ ἀείδοξμπιεηί οἵ ἢἰβ ἀστὴν (Ος.) επίεγεὰ 7υάδῃ.---21. 
Εν Αια ῥἰμπάεγοά 1:6 ἤοιιδε 9. γαληυεῖι, εἰς.1 δῷ δάδρίδιίοῃ 
δηὰ ψτοης 5οἰἰηρ οἵ 2 Κ. τό. Απ δά]υβίπιθηΐ 885 Ῥθβεη βουμῇῆϊ Ὁ 
ἃ Ῥἰυρετγίεοϊ τεπάδγίῃρ---- ὸγ Αμας μαά ῥἱμπάογεά, εἰς. (Κε., Ζοε., 

Ος.), θυϊ [6 ΟΒτοηίο ἐγ 5 τηδδηΐηρ ἰ5 οἰεασὶγ ἀϊβεγεηὶ. Ηδ σοη- 

προίβ [5 ρἰυπάεγίηρς (με Τειηρὶς τ] δῃ ορρσγαβϑίοη οἵ (ῃ8 Αϑϑγτ- 
ἴδῃ ἀπά ποῖ ψ ἢ ἃ σί ἔξ ἴο βθουγα 8 μεῖρ (Βῃ.).---Βωΐ ἡ! μοϊῥεά μὲρε 

ποῖ]. ΤΙ ΔΙ} -ῬΊἜϑεσ σοπιηυ δα ΠΪ5 ορργεϑβίοη. Τμὲ ρίξι, δοοογά- 

ἱῃρ ἴο 2 Κ. 16’, ἀϊά μεὶρ ΑΒΖ ἱπ βεσυγίηρς (ῃς ἰηἰεγνεηςίοη οὗ 186 
᾿Αβϑυτίδῃβϑ, 0 δἰίδοϊκεὰ (ἢ6 Κἰησάοτῃηβ οὗ Πϑαπηᾶϑουβ δηὰ πογίμεγῃ 
βγβϑεῖ, δηά γεπιουεὰ 7υἀδῃ 5 ἀδῆρεσ ἔσο ἱπαὶ χυδτγίεγ, θυΐ {86 
ΕἸ γοῃίοϊεγ γεσορῃηίϑεα ποίμίηρ οἱ [ῃἰ58. Κα. ἀπά Οε. τγεσοηςῖϊε {μῖ5 
βίδίεπηεηί ΜΠ 2 Κι. Ὀγ (δε ἱηίεγργαίδιίοη ἐμαὶ “1ἰ ἀϊά ποῖ τεδ!ν 
Βεῖρ μἴπη,᾽ βίποε {πεγεῦυ ΤΊ αἰ ἢ-ὈΙΙΈϑῸσ ΟὨΪῪ βιγεηρι πεηθά Πἰπηβοὶ ἢ 

δη τη846 ι.56 οἵ Πῖ5 ΡΟΥΨΕΓ ἴο Ορργεββ Α)8Ζ. 
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16. 290] οπε μ5., γγ58., δηά 2 Κὶ. τό 80. δηά 30 Βε., Ος., Κί. 580Τ., 
Βη., θυαϊ ἔτοπι Ρ]. ἰῃ 3124 ΚΙ. ἴῃ Κορε. ἐχργεββεβ ἀουδί.---17. Ἢ}9}] εἰ μετ 
απ αξαΐπ οὐ απὰ δεοίάε4.---18. ΤΩΣ ΓΜῚῪ ΣΌΣ ΓΜ] νδηϊηρς ἴῃ ΦΡ, 
ἀουδθειεθ8 Ὁ Βοππηκοιεϊευίοη.---19. ν΄} ὦ, Ἐ, Ὁ τσ ἀπά 80 Βη., 

Ῥυι Α͂ ἰ5 Ξυρροτίεὰ Ὀγ ἰῃε υϑς οὗ ὈΝΘ᾽ εἰβενῃογε, ἔοσ [υά δὰ (υ. 5.).-- 
»"0Π] αοἰδά τυἱδμοιε γεσιγαῖ. Ὅς νεγῦ [88 (8 ἕοτος οὐΪὺ Βεγα. 
ΜΝ απίίης ἴῃ .---ῦν}}] ἱπέ. α8. οοπεἰπυΐϊηρ ἃ δηϊϊς νεγ, Οα5. ὃ 1135, Κοε. 
111. 8. 21800.--20. γ5] ὑπνδηγ Μ88., σαν, (Ὁ, γύρῃ, οὔ. τ ΟΒ. 59. 5.-τ- πον" 0] 
οὔε μ8., ὥδι, (Ὁ, ἀονῦρ, οὐ τ ΓΒ. 55. Ἅ.--ῖρ1Π] ποῖ εἰβενγβεγε ἴγαηβ8. Βείϊετ 
Ροΐπι ΡΊ. γὈ1π, 80 Ος., ΚΙ. ΒΗ͂., Κος. 11. ὃ 4ιος.---ἂι.. γ5η] δένίἀεά, 1... 

}ιωπάεγεά, ΟΛΪΥ Βετα ἴῃ [ἢ 8 56η85, ς΄. ΒΕ. 

22-26δ. Τῆς ἰάδοϊαῖγυ οὗ ΑΒ42.---Βαβεά ὕροὴ ὦ Κ.. 1τ69-:5, Βυὶ 
συ ἱἢ οητἶγα τεσοηῃδίγαυςίίοη οὗ παγτγαίϊνα (υ. 5.).--22. 4πῶὼ ἴηι ἴα ἐἴηια 

ο )υὲς ἀἰδίγε55] ἐ.6., ἤδη ΤΊ ΙΔ ἢ-ῬΙ]Ι6βεσ ἀἰβίγεβϑθα Ὠἰτα (ν. "5), θαὶ 
ν. " σιρρεδίβ ἴῃς αἰδίγεββ οἵ (ἢ ϑγτίδῃ ἱηναβϑίοη. ΚΙ. [0]1οὁγγ5 (ὦ 

δηά ᾿οπηθοῖβ Ψ ΠΏ ργεσεάϊηρ νεγϑβα (υ. ἰ.).--28. Εὸν πό σαογίβεοά 
τη {π6 ροάς οΥἩ Τανιαδομ5]. ὙὨΘ 455 οἵ [ῃ5 βίδίειηεπί ἰβ [8 
ογεοίίοη οὗ 8ῃ δἰ ραί(εγηθα δἴζεσγ οῃς ἰπ Παπιδϑουβ (2 Κὶ. τό5-.:) 

(υ. 5.).-- τ, ες γοάς οἵ (μ:6 κὲπιρε οΥ δγγία πε ῥοά ἐμεη}]. Ηϊϑιογίςδ!υ, 

βίηςθ ᾿διηᾶϑουβ [6}] Ρείοσε ΤΊ δι ἢ-ῬΙ]Π656Γ ἰῃ 732 Β.6., [86 τοίθγεηοθ 

οδῃ ΟἿΪΥ Ρ6 ἴο ϑυτῖδ᾽β 5βμογί- ἱνεὰ βυσσεββαβ ἀραίηϑδὶ Γυάδῃ (ς΄. ν. 5), 
Ρυΐ με τείδγεμος 815 ἴῃ βδάϊγ. Βᾶ. γεδάβ “16 σοάβ οἵ ἴπε Κίηρϑβ 

οἵ Αβϑγτία," νι ῖο ἢ ψουἹά δι [Π6 Ὠϊδίογίςαὶ σοπάϊ ἰοη5 Ὀείίεγ, δὰΐ 

ἴμοβε μοάβ ψεσὲ ποῖ (ἢ ροάβ οἵ ᾿ϑαγηᾶβοιβ. [11 5 βίσωυρίεσ ἴο {μη κ 
οὗ σοηΐξυδίοη οα ἴμ6 ραᾶγί οἵ ἴπεῈ (Ὠγοηίοϊεσ.---24. 4μπῶῖ Αας 

καϊλιεγεά ἰορείλιον, εἰς.1. ὙΠΕβ6 βἰδίθμηεηΐβ γεϑί ὉΡΟΩ 2 Κ. τό: '., 
μι ῖςἢ (6 ΟὨτοηίο!εγ [85 ἰηϊεγργεῖθα ἴῃ ἢΪ5 οὐ ΨΑΥ (ν. 5.).. Ηςε 

βᾶνεβ ἴῃς βδηςγ οἱ (με Τεπιρία ὈΥ μανίης ΑΠαζ᾽ ἰάἀο]αίγίεβ ουἱ- 

βἰἀθ οἵ ἰ15. ῥγεοίηςίβ, ἃ5 [που ρῇ Βε μαὰ δραπάοῃεά δ] ορείμογ [Π6 
ΨΟΓΒΠΐρ οἱ Ὑδῆνθῃ. [ἢ τε! γ ΑἾὰΖ ἰηϊγοάυςεα ἱηποναίίοηβ ἴῃ 
[δε Τεπρ!ε ψοσβῃϊρ, νυ ἢ Ἠδ βθοῖὴβ ἴο ἤᾶνα δϑϑί ἀππουβὶγ οὐ |- 

ναϊεά. ὙΒΕΓε ἰ5 πὸ σϑάβοῃ, ἴμθη, ἴο {μῖηκΚ (μδὲ ἴῃ6 Τεταρ]ς τνγα5 
οἰοβεά ἀυτίηρ [ιἷ5 τείρῃ. 

22. τ ἼΣη Γ}5}] ὦ ἀλλ᾽ ἢ τῷ θλιβῆναι αὐτόν ἀπὰ ἰοἰπεὰ ἴο ν. 5. 
ΤΆἈΪ5 ΚΙ. ο!]οννβ δὰ γεπάετβ ἡ πχῦ ὉΝ 2) (5 ΒΟΤ᾽,, Κονε., θαὶ ποῖ ΒΗ͂.), 
δἰτο ΗΠ} Β.., ΒΏΒ.---ἢ5.»} ἱπηιρέ. σοηβες. δἴϊεγ ἃ ἀειοττηϊηδιίοη οὗ {ἰπ|6 

Ὁτ. ΤΗ͂. 127 (β), Κοε. 1. ὃ 366].---ἰπκ ἼθΌΠ Κ)Δ2] δ ἰδῖς ὑβασε οἵ ἴ8ς 
Ῥιοπουη ρῥγεῖῆχϑά ἴο (88 ῥσορεσ πϑγης ἔοσ ἐπιρμδϑὶβ (ΒΒ. Ρ. 215 6): 
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“(καὶ Κη ΑΒδΖ " (ῃς 5300). οὗ ηδννν. (ὦ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς, τελὰ- 

ἵπῷ ὍοΝ ἴογ 1πν.---28. π21}} ΦΒΑ ἐκζητήσω (ὦ!- ζητήσω) -- γ᾽ ὙἼΝ ὁ νετδ 
οοπηπιοη ἱπ ΟΒ.---Ο Ὁ] οὐ. τ ΟὨ. χσ85.---- "25 σ μ8. δηὰ (ὦ 1590, ς". ν.". 
Ηεγε ἴδε Ρ]. ͵5. φογίδίη!Υ ἴῃ ὈΪδοα.---ν Ἴ}Ὁ] τεδὰ Οδὶ οὐ», Ὁ ἀπε ἴο 

ἀϊοσταρηγ, Οε8. ὃ 539, ΒὨΒ.---24. ονπῦκη!] ὦ Κυριου.---Γ»5 09 γι 
ὈΣὉΝΠ] ὦ αὐτά, Ἐ οὐλἱι5.---Οῦ 72] ψαπείπρ ἰπ ΦΡ, Ὀυϊ ἰἰϊ5 ῥγεβεῆσςς ἰῃ 
ᾧ ἰ5 τεϑιβεὰ Ὀγ 5860... 26, ΡΥ ἪΡ 5993] ς΄. 1112 Ἐδί. 211 48 811. 12. 1τ Κος. 
ἢ], δ φο.- το Ν .. . 72} ὦ οἱ. 

26. 27. Το οοποϊυδίοῃ οὗ ΑΒα2᾽ τεΐψῃ.---ΤΑκεοη τ 18 νατῖ- 
δίίοῃβ ἴτοπι 2 Κὶ. 18:"...--2ὥφ.6. Βοοΐ οἵΓἩἨ ἰδ κἷπρε οὗὁἨὨ ὑμάσλ κά 
1:γαο]. (Γ΄. Ἰπῖτο. Ρ. 22.---( πὰ τοας διιγίοα ἐπ {π6 οἷν εὐέμ ἐπ 
“εγμδαίεηι; απὰά πεν ὑγομρῆί ᾿ἷπι ποὶ ἑἐμίο ἐδ δεριώσηγες οὐ 16 

κίπρς οὗ 15γαο]. ὙΤὨυ5, δοσογάϊης ἴἰο [88 ΟΒγοηΐοϊοσ, ΑμαΖ νγᾶ5 

ἀἰβμοπουγεά ἴον ᾿ἰβ νι ὶοκεάηθββ ὉῪ ποὶ θείης Ὀυγοα ἴῃ πε τουδὶ 

ἰοπιρ8. ΤῊΪβ 8 δῃ ἱπίεηιίομδὶ ἀδραγίυγε ἔγοτῃ (ῃε ἰεχὶ οὗ 2 Κὶ. 

1659, ψνΐοἢ 5ᾶγ5 “[4}.42] νγὰ5 Ὀυτίεα τὴ ἢ Ὠἰβ [Δί Πετβ ἰπ (πὸ οἰ 

οἵ Βανί ά.᾽" Ἐογ οἴμεσ βί πα αγ ἀδραγίαγεϑ οὐ. 21" 245 265: 

21. νΥ3}}} ὦ, 2 Κ. τό39 Ἴρρη) δῃὰ 2 Κ᾿ Ἔ ῬΓΣΝ Ὁ;.--Οῦ ΡΥ} Ὑ}5] ὦ, 
2 Κ. Ἢ Ὑ}2.-- Ὁ .᾽.}} 2 ΚΕ. ριπ, Τς ἰογτηεσ 15 ὑβυδὶ ἴῃ (ἢ., σ Ὁ. 

44. (Ὁ. 282 ἙΞ 3ς τ 2 (Β. 3... 4150 2 Κ. 2015 76. 154 ἴ5. στ: (δὰ 
πο !η) Ηο. 1 ΜΙ. αἱ (Ὀιϊ ἴῃ Ἰαϑὲ [γδα " τλδ δ ἰεχί. εττοῦ ἴοσ 1); {πε 

Ἰαιίεγ πῆοσε οοπηπηοῃ ἰπ 2 Καὶ. δηὰ εἰϑεύμεγε, 2 Κὶ. τό39 189 -Ἐ 4141. (2 Κ. 

18-21) 15. 361 - 411. (15. 36-30) [6. 2618.191 (ἢ. 21:82 2 (Β. 29!5- 57 30" 

3215, (ἀηὰ )01Π) 2 Κ. 181 - 6 1. ΡΥ. 2ς.. Αβϑϑν. ἰπϑοσῖρ. Σασεαξί(ῶσω 
ΟΟΤ. οχ 2 Κ. 181 5. 

ΧΧΙΧΣΧ-ΧΧΧΊΙ. Το τγεῖσῃ οὗ ἨθΖοκίδῃ (ς. γ15-686 ὃ Β.6.). 
--Ἠεζεκίδῃη, δοσογαΐϊηρ ἴο 2 Κ., ννᾶ5 ἃ γείοσιηδγ ἰῃ σε σίου ἡ οσβῃὶρ, 
τουλονίηρ ἴῃς Εἰρῃ Ρἷδοθβ δηὰ [6 ὈγάζΖεη βεγρεηΐ ψ Ὡς δὰ θδεῃ 
ψογϑῃϊρραὰ (2 Κι. 189), δῃηά ΠΠκευνῖβε ἢ6 ννᾶ5 τηαυκϑὰ ἴογ ῃἰ5 ἀδνοίϊοῃ 

ἴο Ὑδῆνεἢ δηὰ δάδμογεηςς ἴο ἴπ6 σομημηδηπλθηΐβ οἵ Μοβαβ (2 Κ. 
18"). Ηε ἴῃ Ῥεσδπιε ἃ ἔγυϊα! βυὈ7εςΐ ἴογ (ῃς (Ὠγοηίοϊοσ, ττ8Ὸ 

ἀεϑογῖθαβ δἱ ἰεηψίῃ μἰβ γεορεπίηρ οἵ ἴῃ Τειηρῖε (ς. 29), ἰδ οεϊθῦσα- 

ἴοι οὗ {με Ῥάββονεγ (ς. 30), πὰ [8 δρροϊηίπχθηΐ οἵ ἴΠ6 βεν!οῦβ 

οἵ [δες Τοπιρὶο (ς. 31). ΑἹ] οἵ (μεθε δεοίβ ἄγε ἱγεαϊθαὰ ἔγοῃι ἴῃς ροϊπηί 
οἵ νίενν οὗ ἴῃς Ομγοῃίοϊογ᾽ 5 ον {ἶἰπηα δηὰ τ βουΐ (ῃς ενϊάεηος οἱ 
186 ουδὲ οἵ Ὠιἰβίογίςαὶ γεσογάϑβ. 

ΧΧΙΧ. ΤΒο γτοορϑηΐηρ οὗ 86 ΤοτΏρΙθ. 
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ϑουγοαβ: Αςοογαϊης ἰο ΚΙ. (αἴΐεσ Βη.), νν. 1- " δὲ ἔγοιῃ 2 Κ', νυ. "ἘΜ; 

νν. 5:89 [ῃε ΟΒγοηίοϊογ; νν. 81: -ὃ ΜΙ, νν. 5.20 ατγε δϑϑίρηεα ἰο ἴμε (βγοηίοϊες 

Ὀεοδυβ6 ἴ86Υ εἰ ρμδϑβίβε ἴῃς δοι νιν οὗ [Βς 1,ενίϊεβ ἴῃ (᾿ς δεγνῖςς οὗ πυβὶς 
δῃα 9οηᾷ. Βη. ς8}}5 δἰϊδπιίοη ἴο ἴῃς ἀὐνίπε οοπηπηδηὰ ἴοσ (Βε βεγνίςε (νυν. 5) 

δηα 4150 ἐὴδ οοηεριανα (ν. 5) δηὰ ἐποίγπιοη 5 οὕ Θαυϊὰ (ν. 5), ἐκ ιυοἽ5 οὗ 
Ῥαυϊὰ αν οΥΓ Αταρὴ {86 5εὲν (ν. 39) (7. τ (Β. τς 255, Ὑβοτε Ηεπίδη ἰ5 

οΔ]]εὰ 8 5δγ, 2 (ἢ. 35:5, ψβεγε Τεἀυϊυη ἰβ αἶϑο 80 .δ}]εὰ). ῬΜΈΠς τς ἰη- 

ττοδυςίοῃ οὗ {με 1,Ἔν] 8] βίηρεγβ ἰβ ει ρδϑβίβεα, γεῖ ἴμδγο 15 ΠῸ βιιο ἢ 
ΔΟΓΟΡίΠ658 85 ἱπ)0 165 8ῃ δυΐδον ἀϊβεγεηὶ ἔγομπι ἰμαὶ οὗ [Βς τεγηδίπεγ 
οὗ ἴῃε ἐδαρίεσ. Οοηβίἀεγίηρ ἴδε σμδρίες 88 ἃ σδοὶς, ἴῃς οοπηεοϊίοῃ 
Ὀεϊννεθ ν. ὃ δῃηὰ 28Ν βῃονβ ἰμδὶ Ῥοΐῃ σμδρίειβ 29 δῃὰ 28 γε ἴῃ 8]} 
Ῥτοθα ἐγ Ὁγ ἴδε 5Ξ8π|6 δυϊβοτγ----ἰῃ 41} Σκ ποοὰ τς ΟὨτγοηΐοϊεσ. Τα 

τα τΪκ5 οὗ [Ὡς ΟΒτγοηίςϊοσ ἰῃ ἴμε νν. 3. 1 -ὃ6 (ᾳβεοὶρηεα ἰο Μ) ἅτε 85 ζο]]ονβ: 
ΙΏ ν. " ὉΨῸΨ ((. 115); ἴῃ ν. 4 Ὁ9φῸ ((. 68); ἴῃ ν. "" ((. τχ7 δ); ἱπ νν. 1.1 
τὰς ἰδὲ οὐ 1,μενίτεβ; ἴῃ νν. 16. 5. 2} (!. χ03); ἴῃ ν. 19 ΤΣ (Ι. 30), ΠῸ Ὁ 
(. 67), Ὁ» (.. 68); ἱπῃ ν. π πον ((. 4); ἱπ ν. Ἀ 15 μῦὸ ((. 65); ἰῃ ν. Ὁ 
2 (. 1ο5), πν» (]. 81). 

1. ἃ. ἨδεΖοκία ἢ 8 δοςοββίοῃ.--- Τα κοη ἔγοπι 2 Κὶ. 18:-5, ψ ἰἢ (ἢ 6 

οὔ βϑίοη οἵ (ῃ8 βυῃοῃτοηΐϑηα νυ Ηόβηθα Κίηρ οἱ [5γδεὶ (2 Κ.. 18}). 

83-11. Τὸ σοτησηδηὰ ἴο Ορδῃ ἰδ ΤοΩ1ρΙ6.---ὙὙ 8} (Πς τεβὶ οἵ 
18ε σμδρίεγ, ἔγοπι ἴῃς Οῃγοπίοϊοσ. ΤῊδ ψΒοῖα πατταῖίνε 5 ἰδγρεῖυ, 
Ἰ ποὶ δηείγεϊυ, ἱπιαρίπατγυ, βίπος ἴῃ γε! γ (με ΤΕΓΊρΡΙῈ νν85 ποῖ οἱοβεὰ 
ἀυτίηρ [ἢ τείρῃ οἵ ΑΒΖ (νυ. σοπηπηεηΐ οἡ 28"). Ὑεὶ (15 οἰεδηβίησς 

οἵ [η6 Τειαρία 85 θθαη ἴδ Κθὴ 85 ῃἰϑίογίςδὶ, τηδδηΐηρ ἃ τευ] ἰησ 
οἵ [μ6 Τερὶε (Ὁ ΠΟΚΙογ, ΚΑΤ." Ρ. 272) (ζ΄. ποίες ου ΜΙ]ο 32").--- 

8. 1π|ιλα ἤγσι πιο }}} ἰ.6., οἵ ἴῃς Ξδοτϑά γεᾶγ, νὶΖ., Νίβδη (σ΄. 30" “)). 
ἨεζΖεκίδῇῃ ἰ5 δϑϑιιπηθά ἴο βᾶνα σοπηδ ἴο [6 ἰἤσοης 5 συν Ὀεΐογα [85 
(ψ.. ν.").--Οεπεά {6 ἄοογς, εἰς.} ἃ ϑταλ τυ οἱ [μαὶ ΜνΒίοἢ τγᾶ8 

ΔΟσΟΙΏΡ 5864 ἀυτγίηρ ἴῃς ἔγϑί πηοηῖῃ.---4, 79 ἐμ6 ὑγοαά ῥίαζε οη 
ἐλιὲ εα5:1. Ὑΐ5 Ἰοςα Πν τηυβὲ θῈ βουρβὲ ἰῃ [88 ἰορορτάρῆγ οἵ πε 

Ῥεγοά οἵ [με (ῃγοηίοϊοσ. ὍῊΘ Δ5ϑθΏΪΥ οὗ ἴῃ ῥγίθϑίβ δηὰ 1,ονὶἴε5 
βιξαβίβ ἴἢ6 ἰηηεγ σουτί οἵ (ῃῈ ΤεΏρ]ε (50 Βα., Βη.), θυΐ {πε ἴθ γπὶ 

8 υϑεα ἔογ ἂἃῃ οὀρξῃ βρ8οβ ουδίἀς (8ὲ ῥγδοίηςίβ οἵ ἴπ6ὸ Τεηρία 

Ἔχιθηάίηρ ἴο ἴῃς νναΐογ- ζαίς, νθοσα ἴπ6 ρθορὶβα γεσα οηΐ ἴο 5ϑ61- 

ὈΪε (τ΄. ΕΖτ. το" ΝΕ. 39 81. ». 10) δΔηά 5ίπος (Βε Τηρία 85 τεραγάθὰ 

83 οἰοβϑά δηά περίεοϊεα ἴπ6 ΟΠγοηΐοϊεσ πηδᾶν τν6}} μᾶνε ῥ]δοοά (Πα 
Δ5ΘΘΠΊΌΪΥ ἴΠεγα.---δ. δαμοίν γομγϑεῖνε5]. Οἵ. ν. τ ΓΒ. 1515. ᾿ς 
π-Απά βαμοίδν ἐμ6 μομδὲ οὕ Υ αὐμυε}}} ἃ5. νγὰβ δοσοιαρ 56 ὈΥ 

118 οἰεδηβίησ δηὰ ἰῃγουρῃ (Πς οἤετίηρθ δηὰ βεγνίςθϑ ἀβϑογ δά ἰῃ 1815 
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ΠΒδρίεγ.-- τς δι μῖηε55] (ΤΠ) οἴΐεῃ υϑεὰ οὗ τηθηβιγυδίϊοη πὰ 
ΒΕΠΟΕ ἃ ΨΕΓΥ 5[ΓΟΠΡ᾽ ἴογα ἴοσ ἱπηρυγν (ν. ΒΏΒ.); 5σάγοεὶν Πογὲ ἴπε 
ΔΡοπιϊηδἰίοηβ οἵ ἰάἀοἰδίγγ, .6., αἴεη51}5 σοπηθοίοα ψἱἢ ἰἀο]αίτουϑ 
ΨΟΓΒΠΪΡ (ἴῃ νἱοῦν οἱ Βε., Κε., Ζοα., Οδβ.), βίποθ ἴῃς Τρία νγγὰ8 

ΒΌΡΡοΒβαΪΥ οἰοβθά, θυΐ [6 δοουπικυϊαίοα Δ] ἔγοπι [15 περίεεί. 

(Ὁ. ὠπεϊδανροςς (ΤΣ ΘΩΓ) ν. "τ γον ἰδ6 ποὶγ ῥίαςε] (7 1) 
ἔγουῃ {Π6 εητγα Τϑρ]ε ἀγεᾶ (σ΄. ποῖγ ῥίαςε (ΖΡ) ἰῃ ν. τ.-θ. Οηνγ 
“7αιλιογ5], ΑμὰΖ δηὰ [15 σοπίειηρογαγίεβ, βίηςα ν. Τ 8115 1Π656 οἠ]υ. 

---Απά μεν βανε ἐμεγπεὰ ἰδεῖν ζασες ἤγονι ἰδιε ἀπυεέπρ ρίαοε οὗ Υαἰ- 

εὐεὴ αμάὰ μανε γίνεμ πὲηι (26 δας]. ὙὨεθε νογὰβ ἅτε ἢσυτγαίϊνε, 
τηθδηΐηρ ἴμεν πᾶνε σεαϑθα ἴο ψογϑῃὶρ Ὑδηνθ ἰπ ἢἷβ Τετιρὶε (('. 
76. 231.325).---Ἴ, Α150 ἐπεγ κανε εἰμ με ῤ ιδ6 ἄοογς οΥ {}:6 ῥογεῖε, εἰς.1. 
Ασοογάϊηρ ἴο 28", ΑΖ παά οἰοβεά ἴῃς Ταπιρὶε δηὰ παίυγαι!]ν δἰ] 

186 ΤαΠΊΡ]6 τνογβῃΐρ οἵ Ὑδμν ἢ οεδϑθὰ α]5ο. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 φαϊία ΠΟ ΊΓΑΓΥ 
ἴο [με ἔδοί5 παιταϊθα ἰῃ 2 Κι. 119-19. ψῇεγα ΑΠΔΖ [5 τεργεϑεηϊεὰ 85 

πιο γίηρ (με δποίεηὶ ταδὶ, Ὀὰϊ ΠΕΓΕ ἀγα πὸ ἰηἀϊοδιοῃ5 οἵ ἃ 

οαϑϑδίίοηῃ οἵ [με ψοσβῖρ οἵ Ὑδανθ, θαΐ αυϊία [μ6 τανεσθα. Οἡ “δε 

ἰανιῤδ, ἡποέπδε απὰ διηγη -οἤεγίηρς, οἱ. τ3'..--ὃ8ὃ8,. Απά {1:6 ται; οἵ 
γαλιυεῖι τυᾶς αραΐηεὶ ὕμάσῖ απὰ “εγμδαίεηι]. ΟἿ. 24.5.225, ΤῊΪ5 
γτδ ἢ νν85 566 ἴῃ [Π6 ἀἰβαϑίεσ σι ῃῖς ἢ Ὀδῖ6}} Τυάδῃ ἀυτίης {μα τεῖρῃ 
οὗ ΑΠΔ8Ζ, τεσογάθα ἰῃ Ἂς. δ (ς.. 28").---α ἐεγγονἹ ἱ.6., ἃ ἰειτ ἔγπς 
ϑρεοΐδοϊθ; [ῃς ψογὰά ἰβ υϑεὰ ἴῃ Ὠ.. 28" ΕΖ. 23. Δηἀ 4150 ἰῃ 76. 1.5’ 
24᾽ 341} δπὰ 20" ΨΥ ἢ τοίεγεηος ἴο [πε ἱτηρεπάϊηρ οχὶϊε οἵ Τυάδ8. 

Ιῃ ἴῃς ἰαϑὲ ρᾶββαρα ἰΐ ἰ5 Ἰοίπθὰ δ5 ἤογσε ψίῃ ασίσηίοπηιο απᾶ 
᾿ἐδοίηρ, ἡ ϊο ἢ 4150 σοὺ ἰπ 76. 25.-’ΖΚτ5 γος 566 τὐΐεε γοι 6γ65]. 
Το αἰδβαβίεγβ ἅγὰ πηθδηΐ ΜΙ ἢ Ὀεε!], δοσογάϊηρ ἴο ς. 28, ἴῃ ρεδο- 

Ῥὶ6 ὑπάογ ΑΠδΖ, ἱπγουρὰ ἰῃς ψὰγθ ΤΠ [ῃ6 ϑγτίδηβ, ΕΡγαἰ πιἰεϑ8, 
ῬἈΠΠἰϑιπε5, ἘΔοπιϊεβ, δὰ ἰῃς ορργεββίοῃ οἵ ἴῃε Αϑϑυτίδῃϑ.-- 

10. Νοιυ ἡ ἐς ἴηι νμῖν ποαγ!]. (Οὐ. τ ΟἈ. 22".-Τὸ ριακε α σουεπαπὶ 
αὐἱὦ Υαλιυε}] ἐ.6., ἴο ρΙεάρε οῃββεὶ ἴο Κεὲρ {με ἰατν οὗ Ὑδανει 

(τ. 1513. 23.9.34. Καὶ. 232).--11. Εν γαλιυεῖρ μαίβ οἰοσεη γοι, 
εἰς.]1. Οὗ. Ἀι. το", αἰϑο Νὰ. 3" 8.. 

1. ὙΠ] 2 Κ. 1τϑι ποριπ υ. 2851.---ϑ, Ὁ 5" ΠΥΦΝ ὙΠ ΩΦ ΚΥΝῚ] ὦπα 
καὶ ἐγένετο ὡς (τ ἡνίκα) ἔστη (" -- ᾿Ἐζεκία:) ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

-δ. ΦΡ5] [τι “τε ϑδαογεάπεςς, ἤετε δηὰ ποῖ ἱπέγθαυ θη δρρὶϊεὰ ἰὸ 
ἴδε Τοπιρὶς πὰ 115 ῥσεςίηςίβ, νυ. ΒΒ. Φφρ 2. ἀἁ.--Θ. 1Φ}»}] Ρῇ. νἱὰ 
ψεαὶς τυαιυ.---- Ὁ Ν] νδητης ἱῃς Φ6"Α,---ν ὉΓ] ἢ ΟΠΥ μετα πὴ 
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ἸΌΣ; τ) ἴῃ δα. οὗ ἀροβίδϑυ [6. 237 323, ΟἿ οὔηίββίοη οὗ δτί., Ετν. 
ᾧ 278 ἀ.---Τ. Ὀνι}] ( τοῦ ναοῦ.---τἰὐ}] υϑοὰ οοἸ οι νεϊγ, ἀπὰ 80 ζεπεγα! 
«Ὠγουρῃ 18 Ϊ8 σμαρίεν.---ὃ. Π7Ν] Κι, οἱ 15. 2819; Οτ. πῆγι. Ὅς 58π8 

νδτίδιίοη ΔΡρΟΔΓΒ ἰπ 768. 154 24᾽ 20,5 3417, θυ Κι, πρὶ ἴῃ Ὁΐ. 285 

ἘΖ. 23" 1.--Ξτοϑῦ] πδηϊίης ἴῃ ".---ϑ. ὉΠ Ν] 1 Μ5., δα ὑρν--- δῃὰ 
80 δα ἰῃτουρδουΐ ([ΒεῈ νεῖβε. Τβὶβ δἱϊεγαίίοη ἰβ8 ἱπίεηςοηδὶ, 5ἴπος 
ἩεζΖεικίδῃ᾽ 5 ἔαῖμεγ ἀἱά ποὶ ἀΐε Ὀγ τε βϑννογά, ποσ οου]ὰ ἢΐβ5 βοῆβ, ἀδυρῃ- 
ἴεῖβ, οὐ ῖνεβ θὲ δὰ ἴο ανε ὕδεῃ οαττίεὰ ἱπίο οδρενγ. Μεγ ἰβ 
οπιτιοὰ (1. 117 δ).---"2Φ2] ὦ - ἐν γῇ οὐκ αὐτῶν -- οπῦ κὐ γκ2 (ὥδα 
Ἢ ὅ καὶ νῦν ἐστιν).---Πινὶ Ὁ}] (ὦ Ἰοΐπβ8 σῖῖα ν. 19.---10.. ν)50 Ὁ»} ο΄. τ (Β. 
247.- Ἴ] εὶς ἡ ἢ 7055. ἰο Ἔχργεβ ἀεβίση οὐ ρυγροβε, Ὀγ. ΤΗ͂. 
6ο, Οεϑ. ᾧ τόκα.---11. 52] παπίης ἱπ ὦ.---ὐνη] ΝΊΡΗ. ἱπιρξ. 7055. 
ν' τῶν δὲ φωίεί, βδῆος δὲ (ποῖ) ποφιέφοηα, ΝΊρῃ. ΟἿ] Βεγε.---ν Ὁ] 
νδηίης ἱπ ὦ". 

12-19. Το οἰοδηδβίηρ οὗ 86 ΤοΏρ]6.---Ἰη τεβροηϑθε ἴο {πε 
Κιηρβ Ἔεχβογίδίίοη, ἰουγίδεη 1,ον]ε5 δὶ οησα σοίης ἰογιναγά, ἴννο 

ΘΟ} σεργεβθητίηρ [με ἴῆτεα στεαὶ [ον σα] ἔα Π}}}165 ΚΚεμαί,, Δ] εγατνὶ, 

δηά Οσεγσἤοη (οί. τ (Ὰ. 61: «6)), ἔνγο (Π6 [Δπιῖ]ν οἱ Εἰ ζαῤδαη (σ΄. τ (Ἀ. 
155, Ψ ἤΘγα (Π6 [ΔΙ 8. 4150 σο-ογαϊηδίθα τ Κομαίῃ, Μεγατσὶ, 

δηὰ (εγβῃοη), δπά ἔνγο Ἔβδοῦ (Πε (τεε αν 5 0η5 οἵ 5ίπρεῖβ Ασα ῤῇ, 

Ἡ νιαη, δϑὰ Χεάμλμη (σ΄. τ ΟΕ. 25), ἀηὰ υπάετγ {μεὶγ ἀϊγεςιίοη. 

(με Τειρὶε ἰ5 εἰεδηϑοά.---12, Μαζαι ἐμῈ 5ον οὔ ᾿Ανιαβαὶ} α150 
ἴῃ [86 φεηεδίορυ οἱ ἴπε Κεμδίῃϊϊε ϑαπυιθὶ (1 (Ὦ. 659 (5) α. υ-, σ΄. 

αἶβο 31:5, ψἤογο Μ|αμαιδ ἀραὶῃ ἀρΡΡΘΔΓΘ).---)ο᾽ εἶ ἐδ:6 50» οὐ ̓Αξανγία!] 
ἘΠ κοννῖϑα ἴῃ [μ6 φεπεδίορσυ ἠυϑὲ πιδηςοηδὰ (1 (Ὦ. 651: (6)).----ἰζ ει ἐδ 
δοη οὐ ̓Α,δ41] αἶϑξο ἰῃ {πε ρεπμεδίορυ οὗ [με Μεγαγίίς Εΐμδη (1 ΓΒ. 
65» (ι) ιτιτεῃ Κι 5}1).---ἰ  σαρία ]. (ΟΥ 315, ἤογα ἢ σου] βθθηι 
ἰο Βᾶνε Ῥεθῃ δρροίηϊεα τεῦ οἱ (Πς ΤΕπΊρΙε.--- λα 6161} τοί 
εἰβενμεγε δπιοης (με 1518 οἱ 1ενίϊεβ, θυ [Π6 ἤδη οἵ ἃ τηδῇ οἵ 
7υάδῃ (1 (Ἡ. 4.5).-ὁοο᾽αξ ἰδι6 Ξξομ οἵ Ζὲνιν»"να ἢ] ἵπ ἴῃ ἔγαρτηθηΐδγυ 
δεμεδίορυ οἱ ἃ ἀεβοεηάδηϊ οἵ σσεσβμθοη ρῥγοῦδῦὶν Αϑαρὰ (1 (ΓΒ. 

65 1. ἀο 1.) 4, ν.).--ἰ Εὐθη]. ΟΥ. 31. 1.---..1λ8. 5μήηιγὶ]. Οὗ. τ (Ὰ. 
2619 1,ονϊίο, 41 ἴῃ6 πδηθ οἵ ἃ ϑἰγηθοηϊία, 114 ἃ [Δί Ποῦ οἵ οὔδ 

οἵ Ῥανίἀ᾽5 βεγοαβϑ 1.---ὐ εἰ μ᾽ εἰ οὐ 6361] ἃ ἰτεχυδηὶ 1,εν σαὶ παπὶς 

δυΐϊ ποῖ εἰβεύσμεσα σοπηθοίοά ἢ ΕἸ ἑζαρμαη.--- Ζοομανία αμά 
Μαμαπία]. Βοῖῇ οἵ [πεϑ6 πᾶπηθ5 ὁσουγ εἰβευνῃεγα διηοης ΑΒΔΡἢ- 

65. Εογ [πε ἰογπιοσ, ολῦβ 2 (ἢ. 2)ο"" ΝαῈ. 1.255: “1, ἴοσ ἰῃς ἰδίζοσ 

Νε. «τ᾽. (Β. 2ο".--14, "ει" εἰ 1].---δδ λὲν εἰ] ἃ Ἰτεχυθηΐ 1,εν τς] 
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πϑηῖα Ὀυΐ ποί εἰβενῃμεγε σοηποοίοά τΐτῃ Ηδπηδη.---ϑλονια 6} ἃ 
ΨΕΙΥ ἐγεαυδηΐ πάπα; 4150 (μδὶ οὗ ἃ ἀεβοεμάδπὶ οἵ Τθἀυϊυη ἰῃ 
1: (Ἀ. 9:..- ὕπο 1] ἃ 1,Ἔνϊτἰσαὶ οἶδῃ πᾶπια (ο΄. α ΟἸ. 15,9), αἰϑὸ 
ποῖ ἰπίγεαυεηΐ οἵ ἱπαϊνάτ415, ἃ Ηεπιδηϊῖα πυβἰςἰδη ἴῃ τ ΟὮ. 2ς“.- 
16. Απά Ξαποιϊἐβεά ἐπμδηιδεῖνε5]. Οὐ. ν."1 ΟὮ. 1 ς5....,..--8} 2δι6 τυογάς 
οὐ Ὑαλιυε}!] ἐ.6., δοσοταϊηρ ἴο ἀϊνὶπε Δρροϊπίπηεηϊ εἰϊμεγ Ρεσδυϑε 
τς ΚΙ᾿ 5 σοχηπηδηα τγᾶ5 ἄρτεεδῦϊε ἴο ἴΠ6 ἰανν (Βε., Κε., Ζοε.) ογ 
δίνεῃ δἱ (ῃς ἰηβιϊραϊίοη οἱ ἃ ργορμεὶ (ἃ βυρφεβίίοῃ οἱ Βᾶἃ. δηά υπ- 

{κεῖγ), οσ δῇ Ἔχαιρὶςε οὗ ῃγροπβία 5αἰίοῃ, ἴῃς Ρ]. θεΐπρ υϑεὰ σι Βογα 
(ῃ6 5ἰῃρ. πηῖρῃὶ Ὀὲ εχρεοϊοὰ (ο. 30""5).---16. 4“κπὦ ἐδι6 ῥγίεείς τοεμὲ 
ἐπ ρο 36 ἑππον ῥατί οΓ {:6 ποιιδ6 οΥ Υ αἰιυεἢι] 1.ε., ἰηῖο (Ὡς Τειρ!ς 
ῬΓΟΡΕΊσ, πα ΠοΙν ρΪδος ἀπά ἴῃς τηοβί μοὶν ρίδος ψιμουΐ ἀϊδιϊποίίοι, 
ψΒΕΓΘ ΟἿΪγ [με ῥγίεϑὶβ νεγα δ] ονγεὰ το εηίεσ.-- αἱ έλς μμοϊσαπηε55]. 

(. νυ. ""π-λ πὰ ἐμ6 1, συΐίος ἰοοῖ 4]. ὙΒυ5 ἴῃς ψοτκ οἱ οἰεαπϑίηρ (με 

Τεμιρὶς ννᾶ5 αἰνϊ ἀδα Ρεΐννεεη (86 ῥγίεϑὶβ δηά ἰῃς 1,ενὶῖ65.---Τὸ ἐπε 
ὄνοοξ Κίάγομ] οῃ ἴῃς δαϑὶ οὗ (ἢς εἰϊγ. ΤΒδ ρἷϑος ννὰϑ τεραγάθα ἃ5 
ὑποίεδη, οἵ. 15..---17. Ο» πὸ ἤγςὶ οἵ ἐμὲ βγεῖ πιο }}]} 1.6., ἴῃς Βγϑὶ οὗ 
Νίβδῃ (σ΄. ν. ").--Τὸ βαμον] ἱ.6., ἴο οἰδδηθβε.--- ἀπά οη "δε εἰμ 

ἄαγ σας ἐΐ6γ ἰο {6 ῥογοῖ οἵ Υ αμπυεἢ}. ἙΕἰφμί ἀδγ5 νεγα σοηβυτηεα 
ἴῃ οἰεδηβίης ἴῃς ΤεΩρΙὶς σουγίβ, ἀηα ἴΠδη εἰῃϊ τόσα ἴῃ οἰεδηβίηρ [86 
ΤερΙς δυϊάϊης, πεηςς Ο» δε εἰχίοερε, ὅαγ οἵ 6 βγεῖ τιον ἐπεν 
,“βηϊμοά (μεῖς νογκ.---18. 4» ἐμόν ἐλογν σαῖς ὐπὸ Η εξοκίαῖ 
ἐλ ἐἴη 6] 1ἴ.6., αὐταὶ (μῈ ραϊαςε.---Απά ἰδα ἰαδία οὕ σἤσιυ δγεαα]. 
Ιῃ 41" δῃὰ σ (ἢ. 28:5 (4065 ἃγὲ πηϑῃ(ἰοπϑὰ (οί. 4150 47 ..).--19. Αἢ 
3: νε55εἷς τυλίος ξὶπρ Αμας πὶ ᾿ἶς γεῖρη μα γε]εοίοά ἐμ ᾿ὲδ ἰγεδρας5 

λανε τῦε ῥγεραγεά απά Ξταποίῥβε4)]. ΤὨδ τεΐδγεησα ἰβ ἴο ἴῃ νεβϑεὶβ 
ἀεϑοτ θεὰ ἰῃ 285" (φ. ν.) 85 “συΐϊ ἴῃ ρῥίεςε5." Κα. δηά Ζοεα. τεΐεσ 
αἴτεον ἰο 2 Κ. τό". 17, δηά (Ὠἰπκ οἵ πὸ Ὀγάζθη δἰίὰσ οἵ Ὀυγηί- 
οβεγίηρ, δε Ὀγᾶάζεη 8εὰ δηὰ ἴῃς ἰάνεσβ. Β6. δπὰ ΟἽ. γεΐοσ {Πκενγῖβα 
ἴο 2 Κ. 165. 17, 10 15 ποῖ ἱπῃροβϑίθὶε (μὲ [ῃ6 δυΐμος δά ἴμεϑὲ ἴῃ 
ταϊηα; (πε νὰ πδῪ τη άογ δε μΡ απ Ξξαποβεά (Β.).--͵ΕΟ)ἅπμ δεμοία 
ἐλιδγ αἀγε δείογε ἰ:6 αἰίαγ οὔ Υαἠιυε}}} ἰῃς αἰίατ οἵ θυστι-οβοτίην ἰπ 
ἴδε οουτί. ΤῊΪ5 ἔανουγβ {πὸ τείεγεηςα ἰο ἰανοσβ Ψ ΒΙΟἢ πὶ [86 
δἰίατ νεσα ἰῃ (μ6 οουτί. 

Οἱ τὰῃς οἴδεν Ββδπὰ ἴξ πχυϑβὶ Ὀ6 τειηετα θεσεὰ (μαὶ ἴῃς ττίίεσ ττᾶ5 ἀγανσίης 
Ἰδτρεὶν ὑροπ δἷβ ἱπιασίηδίίοη, δηὰ ενϊάθην σατγεὰ 1ππ|ὲ ἀθουΐϊ δοςσύτϑοῦ 
οἔ ἀεία!], οὐ τηακίηρ Ηἷἰβ δοοουπί ἐβρεςΐδ!ν οοηϑβἰβιεηὶ εἰϊμες ὐ ἢ Ηἰβ οὐσα 
Ῥτενίουβ πδτγαῖδνα οσ, τωυςἢ 1655, ψνῖἢ ἴμδὶ οὗ 2 Κ. 
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12. γη} (0[5}] ΟΒΑ Ζαχαριου(α:) "- 2.2}. Ὧ 10] ὦ καὶ ἀπὸ 

τῶν υἱῶν Τ' εδσωνεὶ.---159] ΟΒΑ οὗτοι υἱοὶ.---18. Ὀκη}»»] Κι. Ὀυϊ ΟΥ., ὦ, Ἐ, δ 
“Ὡν--14. γ5.6}} Κι; Οἵ., ὦ, Ἐ, Ὁ “ν.--1δ.. τνῦν ΓΛ ὙΠἼ09] παπιίπρ ἴῃ 
(65.---16. πΌ»)0] ἐοτοαγάς ἐκ6 ἑπσίάδ, 'ϊ. (σοδιυαγὰ, (ο΄. ν. ν5.2 Ἑ. γ ἘΖ. 413. 
-17. τὸν ὉΝ21] οδγάϊηδὶ υϑοὰ ἰπδιεδὰ οὗ οτάϊηδὶ δπὰ Ὁν ρίνεη; τ ϊ5 

ἰδϊΐετ ἃ ἰαῖς υϑαφε, 665. ὃ 134.---οῦνκῦ] (ὦ τὸν ναὸν, οἵ. ν-. ".--ἶν 00} 
᾿ ἱπαϊοδιίης Ἰεηρίῃ οἵ πιο, Κοα. 11], ὃ 3311, 

20-86. Το ΓΟΏΘΑΙ οὗ ψΟΣΒδὶρ ἰπ ἴπ6 ΤοΙΏρΙ6.--Οἡ (ῃς 
ἄδγ δἴϊζεγ [με σοτηρ[εἰίοη οἵ (6 ΤερΙς, (μς Κίηρ δηὰ ἴππ ῥγίηοαβ 
ΘΑΥΪΥ ἰῃ (86 τηογαΐηρ ῥγεϑεηϊθα ἃ βενεηίοϊὰ βδογίθος οἵ Ὀυ]]ος 5, 

ΓΆΤΩΒ, ἰΔ 105, ἀηα Βε-σοαίβ ἃ5 ἃ δυσί -οἴεγίηρ δηα ἃ 5ἰη- οθγίηρ ἴοσ 

1ῃε τογδὶ Βουϑθ, (Π6 βαποίυδσυ (ἰ.6., (ῃ6 ῥγίεϑίβ δῃά 1,εν]65), πὰ 
(δὲ ΡΕΟρ]Ὲ βεπεγα!ν (νν. ".-3). ΤῊΪ5 βεσνῖος νγᾶ5 δοσοιηρδηϊοα τ ΙΒ 
οῃα οἵ βοης γεμάεγεὰ Ὀγ [Π6 1,ον τε5 (νν. 3.5). ὙΒεη [ΟἸ]οννοα εἰ 5 
οἵ ἔγεβ- 1} οβεσίηρβ (νν. "-8).--2(20. 4,,ὰὕ ἐξ αϑεεηιδίοα (6 οὐδεϊαὶς 
οἵἉ {46 οἱ! }] 85 νγὰ8 συβίοσῃδευ οἡ βϑἰδῖα οσοδϑίοῃϑβ.--21. ΤῊς σευ 
ὑμ]οοῖς, γανιδ, ἀπὰ ἰανεὸς ψετε ἴογ ἃ Ὀυγηϊ-οβετίηρς (ς΄. ν. "), 116 

ἐμ6 Ξξευεμ πα- ροαίς νιετα ἴοσ ἃ 5ἰη-οἴεγίηρ (ζ΄. ν. 3); σοτηθίηθά ἴο- 
ξεῖδες {ΠΕῈῪ ᾿εγα δὴ οβεγίηρ σοπιρίεἰϊης ἴμ6 ρῥυτβοδίίοη οὗ (ῃς 
ΤεμρΪε δηῃὰ 15 τεἀθαϊςαίίοῃ. ΤῊΣ Ὀυσι-οὔἴεγίην τυᾶ5 ἃ ρει τοη ἴοσ 

δοςερίδηοε δηά σεοοηο ]δίϊοη οΓ δίοπειηεπὶ ἢ Ὑδηνει (Τν. 

15. 5. 1459 τό). 1 νὰ5 ποῖ ποΟθββα τ σοπηροιϊοα ἢ ΔῺΥ ΡᾶΓ- 
του ϊαγ ἔοστα οὗ ἰγαμϑρτγεβδίοη, Ὀυΐ βεγνθὰ ἴο ὌἼχργεϑθθ ΜΌΣΒΠΪΡ ἰῃ 

ξεμεγαὶ δηὰ ἴο δίοπϑ, ρῖνε ἃ σονεσίῃν, ἴοσ ζεηεγαὶ βίη 688. ΤῊΣ 

5ἰη-οεσίησ, οὐ [6 οἴμεσ μβδηά, ννὰβϑ Ἔχργεβϑὶῃυ ἴοσγ (μ]5 ἰδίίεσ ρυγ- 

Ροβὲ δηὰ ἴοσ βρεοίῆς 5ἰπ5. [ἢ ἘΖε αὶ ἱΐ ἴ5 ργεβογί θεά ἔοσ (με ἀδάϊ- 
οδἴίοῃ οὗ ἴῃς αἰΐατ (43:5 “.), [Ὡς ἀπησδὶ οἸεδηβίηρ οἵ [Πε βαποίυδγυ 

(45:::-..),ὄ [86 σοηῃδεογαίίοῃ οἵ ἃ Ὀσίποαε δῃηὰ {πε ρεορὶβ οη [βϑίϊνε 
Οὐοδβίοῃβ (4553 4), δῃὰ ἴογ (Π6 τεΐυσῃ οὗ ἃ ῥγίεδί ἰο ἀυσὶν αἴίζεγ 

Ῥυχϊβοδίίοη (44,7). [πῃ Ρ ἰΐ ννὰβ ῥγεβοσί θεὰ ἴογ (δε Ἴσονεσγίηρς οἵ 
τηΐποῦ οἤξδηςε5 (ο΄. Τν. 45- 3. "} κι α. χ26. 8), ϑδνεῃ νἱοῖπὴ5 Εσα 
οεγεά Ὀδοδιβα ϑανεῃ τγ88 ἃ 5δοσθὰ ὨυπΡοΓ (σ΄. ἴογ οἴμεγ βδογίβοεβ 

οὗ βενεῃβ Νυ. 28:: 5. ἘΖ. 455).-- ον ἰδα ἀϊηράοηι απά [07 {16 

δαποίμαγγ απὰ 707 ὕμάα] ἱ.6., ἴοτ ἴῃς τογαὶ ἤουϑβε, ἔογ {πε ῥυίεϑίβ, 
δηὰ ἴοσ ἔπε Ῥεορίε ζεπεγα  υ.--22, Αθμὰ ἐμὸ ῥγίεσίς γεσείνεά ἐἦ 
δἱοοά αμπά ἐἠγειυ ἡ (ἴτοτὰ ἃ θον}) αγαΐπεὶ 6 αἰἰαγ] δοοογάϊηρ ἴο 

1ῃ6 τυ] οὗ (88 Ὀυγῃϊ-οἴετίηρ (οἷ. ΕΧ. 29. 1ν. 15. ").--Σ48, Απά 
ἐμεγ (ἴ[Βε Κίης δηά ἴδε τεργεϑεηίδίϊνεβ οἵ ἴῃ 8556 Π10]}γ) ἰαίά ἐμεῖν 
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μαμᾶς μροπ 4“) 6η|} δοςσογάϊης ἴἰο [86 τίϊυδὶ οἱ ἴῃς βἰπ- οδεγην 
(ζ΄. Τιν. 4.-..). ΤΪ5 σεΓΘΠΊΟΩΥ ἰ5 450 ργεβογ θα ἰπ ἴῃς σᾶϑε οἱ [Π 6 

Ὀυχιί-οεγίηρ (ν. 14), Ὀαϊ ἰ5 τηθπιἰοηθα Πογε ἴο ἐπιρῃδϑίϑα (με βίἢ- 
οβετίηρ.--24. Ἡγὼ}. ἐμεῖν δίοοά μῤοη {ΐι6 αἰἰαγ]. ΤὨς Ὀ]οοά οἱ 1πε 

βἰη-οεσίηρ ννγᾶβ τηδηϊρυϊαίεα αἰ ογεη Εν ἔγοτῃ (μὲ οἵ ἴῃς Ὀυγαῖ- 
οἴεγίηρ. [{ νὰβ ρ]δσθὰ ροὴ (ῃῈ Βογηβ οὗ {πε δἱΐαγ οἱ Ὀυγηΐῖ- 

οἔεγίηρ ἃπὰ ρουγεά αἱ 115 θα5ε (ων. 4᾽.").--Τὸ τιαζε αἰοπεηιεγε 

11ξ. ἴο σονεγ ὀνεσ, ἃ ἰθοῃηίςαὶ ἐχργεβϑίοη. ΤὨσουρῃ ἴῃς βδοσίθςα 
ἃ σονοτηρ 5 βεουγοα 50 {παι συ} τναβ πὸ ἰοηρεγ βθεη, Ὀυὶ Ὀ]οκιεὰ 

ουΐ; δηά {5 ψ85 μἰἀάδθῃ ἴπ6 βίῃ οἵ ἴμε πορίεςϊ οἵ ἴῃς βαποίσαγΥ 

δηά τῃεὲ ἰαἴϊυτε ἴο νογϑῃΐρ Ὑδαν ἢ.-- ον αἱ 15 γα6}} ποὶ ΟὨΪΥ 
ἴῃε τηθιαρεΓβ οἱ ἴῃς 5. Κίηράοπι, Ὀαϊ οἵ 41} [ῃ6 τνεῖνε {065 (οἷ 
305) ὙΒοβῈ σειηηδηΐβ ΨΈΓα 511] ἴῃ Ῥαἰεϑιίπο.---26. Ῥγὼ} σγνιδαὶς, 
εἰς.]1. ((. τι ΓΒ. 15:..--- Δ εζογάϊηπρ ἰο (ἤς σορημαμάηιο οἵ Πανϊα]. 

Οὔ. 8..--αΑπά οἵ Οαὰ {με κίηρ᾽5 5δεεγ απ Ναίδαη (6 ῥγοῤηδθ]. (ΤΥ. 

: ΓΒ. 290". Ναίμεγ δα ποῦ Ναίμδη 5. πχεηιοηβα εἰβθῆεγα ἴῃ 
ςοπηθοίίοη ψ ἢ [86 τηιιϑίς ΟΣ βοηρβ οἵ [με ΤΕΠΙρΙε.---Εον ὃγ ἐς καμπαᾶ 
οἵ Υαλευεῖ, τυας ἐ:6 σοημπαπά ὃγ (16 μαπά οἵ εἰς ῥγοῤβμεί5] ἐ.ε., ὙΔῈ- 
ΨΘἢ δα σοτηπιδηἀεα Πανὶ ἃ ἰῃγου φῇ ἷ5 ργορμείβ, ργεβυσιδθὶν σαά 

δηὰ Λυίλαη, ἴο ἀύτᾶηρα ἴμ6 ῥγαῖϑα βοσνίοββ οἵ {πε Τερὶο.-26. 
ΗΚ {16 ἱπδίγμνιοης οὗ αυϊά]. Οἵ. τ (Ὠ. 23.. Ὑα ἰῃβίσυπιεηῖβ 

οὗ ν. 3 τὲ εν ἀθητν πιεδηίΐ.---Απά {μ6 ῥγίεσίς αὐἱδὴρ “6 ἰγωμηρεί5]. 
Τὰς Ὀονίῃς οἵ {πε ἱγυμπηρεῖβ [6] ἴο ἴῃς ῥγίεϑίβ (οἵ. 5.51 (ἢ. ᾿ς" 

169).---2Φ7. 28. Ὀυτίηρ ἴῃς οδετγίηρ οἱ {6 Ὀυχιϊ-οἴεγίηρ ὑπῈ} [ἢ 
ψ85 επάεά [με ψμο]ε σοηρτεραίίοη βίοοά νγογβῃρρίηρ, δηὰ [μ6 5βοῃ 
οἵ ἴῃς 1,μενἰἴε8 δοσοιηρδηϊθα πὴ ([ἢ6 πιαϑὶς οὗ (πε βίτίη σε ἰηβίσυ- 
τηθηΐβ δηά (Πς {τυπηρεῖ- δον ίηρ οἱ [πε ῥγίεϑίβ οοπιϊπδὰ (Κα.).--- 

80. Α Ξυρρίεμπηθπίασυ βογνίοε 5 ποΐ τηβαπῖ, θυΐ ἴῃ6 υυτίεσ 9 8115 
αἰϊεπίίοη ἴο {μ6 ἴδοι {πδὶ ἴῃ βοῃρβ οἵ {με 1,εν]ε5. ψνεγε ἦε τοογάς 
οἵ Ῥανυϊά απά ΑΞαρῇ {}ι6 5εον, ταβδπΐηρ ν  μουΐ ἀουθὲ ρ541π|5 βυςῃ 

85 ΜΕΓῈ Ῥείη οοἸεοιεα ἴῃ ὨΪ5. ον {ἶἰπι6 ἰηΐο ἴπε Ηξῦτενν Ῥϑβαϊίεγ; 

δηὰ πε νυ ῖβθβ αἰβο ἴο ει ρῃαϑίβε ἴῃς Ἰογίυϊ δὰ σνογϑῃρίυ! ἀε- 
τιθϑηου οὗ ἴῃς 1,ενί(65.---Α͵η ὦ ἐλμεγ δοιυεά ἀσιυη ἀπά τυογςη ῥέα] 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ΟὨ]Υ ἃ σοποϊπάϊηρ, σεγεπιοηΥ (50 Κα.). 

81. Τῆοη Ἡ εεκίαν ἀπδιυεγο] τεϑροπάεα ἰο (με βεγνίςεβ οἵ 
βδοίῆοες δηὰ βοῃρ.---Νοῖν γε πανε εομϑδογαίφξ ὦ γομγεείυες μμίο 

γαΐιυε}}} αἀάτεβθεά ἴο {π6 ῥχίεϑδίβ δπὰ [εν ϊο5 ψνο ἰὨγου σα {πὲ 
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Τεγεπιοηΐο5 51 ρεγίογπιδὰ μδά Ῥδθεὴ σεοοηβεογαῖϊθα ἰο [πε βεῖ- 
νῖες οὗ Ὑδανεἢ.---δαογέβοες απὰ ἱμπαηκ-οβενὶηρ5}] (ΟΥ̓ ὈΥΣῚ 
[86 1 5 ἐρεχερείίςδὶ) {.6., ϑδουίῆςεβ ψ Ὡς ἢ ψψεσα (ΠΔηΚ-οοσίηρϑ. 
Τῆς βγβὶ ἰδστη 5 ρεμεγῖς. ὙΤῊΘ ἰπδηκ-οἤεχίηρ νγὰ8 ἃ βδουίβος 
οβετγεά ἔογ ϑοπια βρεοΐαὶ θεμεῆϊ γεοεϊνε; μετα δὴ ὌἼχργαεβϑϑίοη οἵ 7ουῦ 

ΟΥ̓ [δὲ σεηεναὶ οἱ ἰμ6 ψοσβῃΐρ οἱ Ὑδνθἢ ἰπ (μ6 Τειωρὶς ((οσ 

τίταδ] τ΄. 1,ν. γ. 4“). ὝΒεϑε βδογίβοαβ, ψ τ [Π6 ἀχοερίίοη οὗ [6 

[Αἱ ψὨΐοἢ να8 Ὀυγαΐ οἡ ἴπ6 δἰίδ δῃὰ [ῃ6 Ὀγεαβί δηά τίρῃξ (μϊ βἢ, 
ΨΒΙΘᾺ [6}] ἰο [μ6 ῥγίεϑίβ, ψεσα θδαίεηῃ ὈΥ {π6 οβέεγεσγ δηὰ (ἢ εσα δῃ 
οοοδϑίοῃ οἱ ἃ [εϑίϊνε σβθαὶ. [πη ἴμε οᾶϑὲ οἵ ἴμε Ὀυγηϊ-οἰογίης δηὰ 
8 η-οεσίηρσ ἴῃ6 οἤεγεγ τεσεϊνοά ποι μην ἴογ Πἰβ οὐνῃ 158 ([Π6 [ΟΓΠΊΕΣ 

ψἃ5 Ὀυγηΐ οπγε δηᾶ {με ὑπρυγηΐ ρογίοηβ οἵ ἴπε ἰαἰίεγ θεϊοησοὰ 

ἴο ἴδε ρῥγίεβδίϑ). Ηδσῃος ἐἦς διρηη-οὔεγίτιρο ἴγοτη ἐδις αϑϑοηιδὶν ἅτ 
πιεηϊοποὰ 85 σίνεη ὈΥ ἐνέγγοης οἵἩὨ ευἱϊἕηρ ἤδαγί. ὙΏΘΥ ψεγα ἃ 
διθαῖεσ ονϊάεηςς οὗἨ ὑπ56 5} ρἰείγ ἱμδὴ (μ6 (μδηκ- οεγίηρϑ.---838. 
Απῶ ἐδι6 οοπδειγαίφα ἐμὲ 65] (Ὁ) ἦ.6.. ἴῃε 5δογίβοεβϑ, (Ὡς [Πδηῖ- 

οδεγίηρβ (νυ. ἐ.).--οϑὲν λωπάγεά οχεη απά ἰἕγες πᾶνε σἤ 6]. 

ϑίηςς ἴΠ656 ψεγα (ΠΔη Κ- οοσίηρβ, (ΠῈΥ ψασε δαίεῃ ὈΥ [Π6 Ῥδορίβ. 

-84. Βιι ἰδ ῥγίεδϑίς ἰυογε ἰοο ὕξιυ, 50 ἐλιαὲ ἐδεγ οομϊά ποὶ αν αἱ! ἐ}ι6 
δμγτη-οἤεγίηρς, ιυλιογούίογε ἐπεὶν ὀγείδγεν ἰμ6 1,συΐες ἀἰά καὶ} δον]. 
ΤᾺ 5 ἰδιίες βιδίθμηθηϊ ἰ5 βίγδηρε ἰῃ νἱονν οἱ ἔν. 1" “-, ΠΘΓΟ {86 ΚΙΠ ἰὴ σ 
δηἀ βαγίης ἴῃς Ὀυγης-Οεσίηρ ἰ5 ἴῃς ἀυὶν οἱ ἴῃς οβέετγεγ, ἐ.6., οης 
οἵ (δε Ἰαϊϊγ. ὙΒδ τυτί τεῦ Βοσα, μονγενεγ, τερᾶγάβ [Π6 βδυίηρ ἃ5 ἰῃ8 
ἀυΐν οἵ (δε ῥσγίεϑίβ ἰπ νυ ἰο ἢ {πε 1,ον 85 τϊρΐ αβϑὶϑί, εἰ Ποσ θθοδυϑα 

18εθεὲ ψεσα Ρυ ]ς οβεγίηϑ ργεβθεηϊθα ἰῃ {π6 πᾶπια οἵ σοχηπλυη 

(Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.), οσ θδοδιιϑε [15 τραγῖκβ 8 ἰηἰεστηθάϊδίε βίασε 

ἰῃ ἴῃς ἀενεϊορπιεηῖ οἵ {πε ουϊα5. (ΤΊ Ταὶϊπγυάϊς ΠΠογαΐαγα δϑβίρτιϑ 

(δὲ 5᾽δυρῃίογ ἴο ἴῃς ῥγίεϑβίβ.) (Βη.})}--ὸν ἐδ 1,συΐίος ιὐεγε πιοα τ }- 
γήρλ ἐμ πεαγὶ ἰ0 δαμοίγν ἐδιεηιδοῖνες ἐμαπ ἦι6 ῥγὶθε!5]. ὙῊΪΐβ )υάρ- 

πιρηΐ 5 εἰΐμεσ ἃ γεβεχίοη οἵ ἴῃ (μγοηίο!εγ᾿β ρεγβοηδὶ Ὀἷδβ ἴοσ (ῃ 8 

1,ον 65 δὲ 88 Ἄὄχσρεῆϑβε οὗ ἴῃ ῥγίεδίβ (ῃεηος Βῃ. δϑβϑϑίρτιβ γν. "' “- ἴὸ 
ἴῃς ΟὨγοηίοϊεν ἴῃ ἀἰϑεποιΐομ ἔγοπι δἰ5 Μίάγαϑῃ ϑουγσςἼθ), οὔῦ νγᾶβ 

ἰηἰοττοὰ ἔγουα [ΠῈ τεσογά οἱ [με β ϑεγνίθηου οἱ ἴῃς ῥγίεϑὶ Ὁτὶ 78 ἢ ἴο 

ΑΒΑΖ (2 Κ. 16"), 85 ᾿πουρῇ ἰδὲ ῥγίεϑδίβ δὰ Ῥθδθὴ πιοσὲ ἰῃ ἴΠ6 

ἰἀοϊαίγουβ πηονεταεπὶ οἱ Αδδζ ἰμδὴ (6 1ονίε5 (Κὶ.). ΤῊΪ5 ἰ5 
δοςερίοα 85 ἴῃ6 ἴδοῖϊ, ἃ5 ἰζϊ πᾶν μᾶνε Ὀδεη, ὈΥ Β6., Κε., Ζοε., ΟἽ. 

--88. Α45ῶ α͵ςο {}:6 διιγη!-οὔεγίγιρς ᾿τυεγε ἐπ αὐμπάσηοε, ιυἱ; ἐμι6 76 
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οἵ ἰδια ῥεαςε-οἤενίγι 5, απὰ τὐἶκ ἐς ἀγέμκ- οΠεγίηρς [07 ἐδ διερτη-οὔεν- 
ἠπ|ρ5]. Αποίπογ τθάϑοῦ ΜὮῪ ἴῃς [ν]ῖε5 Πε]ρϑὰ (ἢε ργίεβίβ ἰῃ {πε θδνυ- 

ἰηρ οὗ [Π6 νἱοϊτη5 νγᾶϑ Ὀδοδιῖιβα ἴΠ6 ῥγίεϑίβ θεϑί 65 αἰἰοπϊηρ ἴο {μα 
ῬΓΟΡΕΓ ἰἴὰγ βεγνίοα ([Ππ6 βργὶ ΚΙ ηρ οἵ ([ΠῈ Ὀἱοοά ἀπά Ὀυγηΐης οἱ {μα 

58 ἤςε5 Ὡροη ἴδε ἃ][81) νεσε οὐ] σοά ἴο Ὀυχι ἐἦέ γαὲ οἵ ἐμὲ ῥεαςε- 
οὔενίηρς διὰ τηδηϊρυϊαῖς ἐ6 ἀγὶηπ-οἤεγίηρε. Τῆις ῥεοαςε-οἤεγίπρς 

ψογα ἐ᾿6 ἱπαπκ-οἤεγίπρε (ν. "). ὙΠ ἀτίηκ- οἤοσίη 5 νεγα οἵ νυῖπα 

δηἃ ρῥσγοόῦδὶν ρουγεὰ |{κα ([ῃς Ὀοοά δἱ (88 Ῥδϑὲ οἵ ἴῃς αἱΐασ ((. 
Νὰ. 15:-Ὁ ν. ΟὙΔῪ ἐπ ἰοοο; ΝᾺ. Κρ. οἵ ἴα δερνῖες, Ὁ. 230).---Απὰ 

ἐδιε βεγυΐοε οἵ {6 βοιιδε οὗ Ὑαλιυεῖ, τυας επἰαδἰ,δ᾿64]. Ἐνετιγιμίην 
ΠΘΟΘΘΘΑΓῪ ἴογ (ῃς οἰεδηβίηρ δηὰ τεἀεαϊοδίίοη οἵ (πῃ Ταπρ]Ὲ ττὰ5 

Δοςοιηρ ἰϑμθὰ (Βε.); Ὀείζεγ (Π6 τεσυϊαγ ουϊὰ5 οἱ ἰῃ6 Τεηρὶε ττὰ5 

το- εβιδ ἰϑῃθὰ (Κε., Ζοε., Οε., Β4.).-- -36. Δεοαμδε οἵ ἐπαὲ τυπίον Οοά 

μαά εειαδι δ᾽ φά 707 ἐδ 6016] ἐ.6., ἴῃς τεβιογαίίοη οὗ ἴμε Τειαρὶς 
ψνσβῃΐρ, ΨὨΪςἢ ἰβ τεραγάδα 85 ἃ ἀϊνίης Ῥεπεξδειίοη.--- "ον ἐπε ἐπὶπρ 

μαῤῥεηεά τμάάομῖ}}] ΤὨΪΐ5 σἤδηρε ἴγοπὶ δροβίδϑυ ἴο ᾿ἰογαὶν ἴο 
Ὑδαν ἢ ἰοοῖκ ρΙδος δἰπιοϑὶ ἱπητηθα δία Υ οη Ηδζεκίδ 5 δοσεββίοῃ ἴο 

186 ἴῇγοης (ο΄. ν."). Ιἔ ννᾶ5 ἃ σοζηπηοη ἱριϑε οἵ θοΪῃ Κίηρ πὰ 
ῬΕΟρΡΙΘ, ἀρραγεγ νυ ϊμουΐ ἀηγ ργεραγαίίοη. ΤὨΐ5, ἴοο, (ἤεῃ νγᾶ5 ἃ 

Ἑτουπὰ οἵ ρτεαῖ 7ογ. 

21. ὈΥ» ΡΥ] ὍΣ λέδ-βοαὶ 15 ἃ δὶς Ἡεῦ. πογὰ δῦβ. θη. 85. ἢ, ςβίσ. 55. 

σι ΟἿ» ΠῚ Ὁ η. 85 8 (Ήᾳ. οὗ ΑἸεχ.), Ρ]. (111.) Πεγε δηὰ Ἐζγ. 85. (ὑοΣ 
ΤιΝῸΠ) 1.-πρῦ 05] Βη. τοφασάϊηρν ἀὐρβάονι 88 βυποηγιαουβ τὴ ὕμάσῖε 
τεδὰβ Ἴο. ΚΙ. ἰτβηβὶδίεβ “ Καπι ρ!ςμς Ἐερεγυηρ.".---νη.}} ὦ Ισραηλ 

ῬοβϑΙθΙΥ τ ἴδε ἰπουρπὶ παῖ Τμάαλ δὰ Ὀεεη Ἐχργεββεὰ υπάες τῆς 
βασιλείας, 1.6. τι) ὉὉ.---- ἸῸΝ] απὰ κα οονπαηάεὰ (ο΄. νν. ". 34,1. 4).--- 
23. Ὃ}»9] [86 υϑ0δ] ποτὰ ἔογ [πΠ6 πε-ϑοδὶ οὗ ἴῃς 5ἰπ- οθεγίηρ (τ΄. Εξ. 435 
Ιν. 95 ἘΠ οἵ. 1ν. Νὰ. νυ. ΒΗΒ.).--ὯΣ4. ᾿κ0π»} απὦ ἐπεν "παᾶξ α εἷν 
οἤενίης, ο΄. Ἐχ. 298 1ιν. 619 ρ".--δἂδ, Ὁ] ὦ, Βὶ - Ἴ005.---τῖη] ὧ5 
τοῦ προφήτου .-- 01] παπιίηρς ἰῃ ὦν, Ἐ.---27. ὑπ Γ}2] τεϊγοθβρεςίίνε 
ψογὰ βυρρτεβϑθθά, ο΄. 203 2411, (68. ὃ σϑ5].--ττνὴν Ὁ}}] ὦ προς. Υ πἴὰ 
ερεχερεῖίοαὶ ἔοτος, Πᾶν. ϑγημδ ὃ 136 ΕΒ. 1 (0), Κοε. 1. ὃ 379ς.-ΖΔἯ}. 
ὈΣἼΣΣΠΌ] ο΄ τ ΟἈ. 155,1. 44.--380. "Ὁ γυπ}} ΟὨΪΥ ἱπῆ. δηά ρί. οἵ ὑὴπ 
δῖο [ο]ονσοὰ Ὀγ ἡ, Κοο. ἰϊϊ. Ρ. 274 ἢ. 2.--οῦτρ γΜ.2}}] Το]! εσῦνε τῖτα Ρ]., ἃ 
ἔγεχυεηϊ σοπϑβίγυςίοη, Κοε. ἰϊ. 346 ε β.---38. οΥῚ)5] οἵ. 35:2 Να. τὸ 
Νὰ. 1811} ΕΖ. 365:,---ϑ8ξ6. 2.25] [ἢ ἃγί. 85 τεὶ., ϑ8εὲ Πᾶν. 5 γη2. ὃ 22 ΒΕ. 4, 

668. ἃ τ38ὲ, Κοε. 1. ὃ 52ς, 1. 110. 

ΧΧΧ. Το οοἰοδσγαϊίοη οὗ ἴδ Ῥαββονοσ.--Νοίμίησ οἱ ([ϊ5 
ἐνεηΐ ἰ5 τηθηϊοηθὰ ἴῃ 2 Κ., δῃὰ 85 πεγὲ ἀδϑβογ θεὰ ἰξ 15 Ῥγο ΘΌῪ 
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ἃ ΡυχΕΪν ἱπηδρίΠΑΤῪ οσούστεῃςα, βιρρεβίθα ὉΥ (6 ῬΆβθονῈσ ὑπάεσ 
7οβίδῃ (2 Καὶ. 23). ϑδίπος Ηδζεκῖίδῃ νὰβ μεϊά ἰο ἢᾶνὲῈ Ῥθθὴ ἃ 

ΤΕΪΟΓΠΊΟΓ Θαυ Δ }γ τὶ 7οβίδῃ, ἰὰ ννα8 εἰς ἢδ ἴοο πχυϑὲ Βανὲε ςεἶο- 
Ὀγαίθα ἰπ ἃ βιὰ ΤΩΔΏΏΘΓ ἴῃς ῬΆΒΒΟΥΕΓ. 

ὙΈε Τμδρίεν ἰ5 δαϑίσηιεα Ὁ ΚΙ. Κορη: (αἴϊεσ Βῃ.) ἰο Μ3 ἐχοερὲ νυν. Ἐν. 5 
(αμπὰ ἐπ6 Σδυΐες, εἰς.), πο ἢ, ἔγοτα ἰΒς τεΐεσεηςς ἴο ἰῃς τηυβίοδὶ φοσνυΐςα 
οὗ (δε 1,ενϊϊεβ, ᾶσε δϑϑίσηθαὰ ἴο ἴῃς (μγοηΐοϊεσ. Μδ 5 ρίνεη 85 ἃ ϑοῦσος 
ἰηβίεδα οὗ Μ, Ῥεζδυβε ἴο ἰδς ἰδίϊεν 18 δϑβϑοϊσηδὰ ἰδς ἀεβογὶριίοη οὗ (Ὡς 
οεἰεντβιίοη οὗ ἴῃς Ῥδββονεῦ υπάᾶον Τοβίδῃ (ς. 35), νας ἰπ ν. 15 (ἡ. 2 Κ. 
4333.) βδειηϊηρν ἑογ οἱ 5 ἃ δἰ μυῖα οεἰεὈγαϊΐοι ἀπάες Ἡοζεϊκίδη. ΤΉΪ5 
ἀεβοσροι μεσε ἄρρεδγῦβ 8150 δὴ ἱπηϊιδίίοη οὗ ἰῃς οἰβεσ, στὰ δὴ εηάεδνουν 
ἴο βυγρδβ8 ἴξ. [πη ὈοΙδ ἰῃς 1,ονϊεβ πᾶνὰ ῥτοτσαΐποησς (ο΄. νυν. 15 5: τ 
35᾽5.); τὰς Κίηρ δηὰ οβιςΐ4}5 ργονίὰς ἴῃς δηΐπια]8 ἔοσ ἴῃς Ῥϑββονεσ ((. 
νυ. " ὙΠῸ 3257 5); νὴ ἰΒς Ῥάββονεσ οἵμεῦ οβετγίηρβ δὲ Ὀγουρῆὶ (ο΄. 
ν. Ἀ ὙΠ} 491; δηὰ (ῃς οεἰε γδίουβ βυγρδβϑϑ ἰϑὺ ΔΗΥ βίπος ϑοϊοϊηοῃ 
(ζ. ν.- 5 σἰϊὰ 3ς15. ὙῈς ςεἰε τδύοη ὑπάος Ἡοζεϊκῖ ἢ 6190 βυγρδϑϑεβ 
ἴδαῖ υπάετ 7οβίδῃ, βίπος (15 Ἰαϊίεσ νγχὰβ ἔογ ἴδε ΓΤ υἀεδηβ οὐἱγ, Ὀυΐ {86 
ἔογτηεσ ἔοσ 81} 13ςγαεὶ δηὰ βίγδηρεγβ (νν. ' 5.); ἰδς ἰδίίεσ Ἰαβϑίςα οὔἱγ ἃ ψεεκ 

(3517), δαὲ τὰς ἔοττηον ἔνο γε Κβ (ν. 5). ὙΈυβ ψὮΠΕῸ ὈοΙὮ ἀεϑοτίροηβ 
ΤΏΔΥ πᾶνε Ὀδεῃ ἰῃ ἴδε βᾶσης Μιίάγαϑινἷς βϑουγζος, ἴξ 8 ἀγρυεὰ {πὲ ἴμεν 
σετὸ ποὶ ἔγοτι ἴῃς βδς δυΐδβοσς (Βη.). Ὑεῖ ἰξ ἰ5α ἀουδευ!, Βοπενετ, 

τβεῖμον ὈΟΐδ πδιταῖνεβ ἰῃ 2 (Ὦ. πιδὺ ποῖ πᾶνε Ὀδθη ττίτοη ὉΥ ἴδ ς 
ΟὨΒγοηΐοϊεν ὑπάεσ ἰΒς ἰηθυεηος οὗ (ῃς εὐττεηΐ νἱεννε οἵ Ὀοιὰ οὗ [με8ὲ οεἶο- 
Ὀγαϊίοης. ΤΈς [οἱ] ονίης τε ἴδς σπδτῖϑ οὗ (ἢς ΟΒγοηίς]ετ᾿β βίγὶς, οπιῖῖ- 
της νν. Ἐν. 5: ἴῃ νν. ". 5 ὉΤῸΝ ((. 2); ἴῃ ν. " ἼὋ» ΗἸΡΒ. (1. 90); ἴῃ ν. Τ 

ὕγὸ (.. 68); ἰπ ν. δ Ἢ 10) ((. 78); ἴῃ νν. 9. 170. οπηϊϑβϑίοη οὗ ἴῃς νετὺ (!. 
Στὴ δ); ἴῃ ν. "9 "γὴν ((. 63); ἰπ ν. 11 »)9 ((. 56); π᾿ ν. 15 ἼἸῸΡ ὉὉ ἼῸΡ ((. 91); 
ἰπ νν. 125. .9 τεῖ, οπἐἰοὰ (]. τ20); ἰῃ ν. 19 7.25 ((. 54) δπὰ ψύυν (. 23); 
ἴῃ ν. 3. (1ο ζϑυΐ 65) ΜΩῸ (!. 69) Ὁ02 Ὅν ((. 48); ἰπ ν. 5.) ππὸν (!. 1ορ). 

1-13. Το ἰηνϊ ἰδίου ἰο [86 Ῥαβϑονοσ.---1. Α}} 19γαε}] ἴμ6 
ῬΘΟΡΙΕ οὗ (π6 Ν, Κίῃράοῃι.---Ἵ κά αἷδο ἰφίίογς κα τυγοίς ἰο Ἐῤ᾿ῥγαῖνε 
απά Μαπα556}}} ῖ5 δἀ ἀδὰ ἴο ἀνοϊά τηϊβυπάεγβίδηἀϊηρ ὑπ τηεδηΐηρ 
οἵ ]ςγαοὶ. ἘρῤἈγαὲρε σπᾶὰ Μοπασϑεῖ ᾶτὲ ταεηςοπθὰ ποῖ 85 {γθεϑ, 
θυΐ 85 τερζεθεηίαϊνεβ οἵ 7ςγσοὶ. ΤῊ ἰην δίίο ὈΓΕΒΌΡΡοϑαβ 

(δε Τεῖς. ἰᾶνν. 1ἰ 8 νεῖγ αἰθσυ, ᾿ξ ποὶ ἱπηροβϑίθὶθ, αἰϑὸ ἴο 
ςοποεῖνε οὗ ΗδΖοκίδ ἢ 85 μανίηρ Ειἰβίου ον βεηΐ βασι δὴ ἰηνίϊα- 
ἔσοῃ ἴο ἴῃς ἱπμδθίιδηιβ οὗ (μ6 βεπηῖ- βοβίῖς Ν. Κίηψάομ αἱ (με σοτι- 
τηθηοοπιθηΐ οἵ Πῖ58 τεΐρῃι Ὀείογε ἴῃς [411 οἱ ϑαγιδγία (υ. [οἱ] ον ίησ 

γε 56).--. Το ἔδεῤ {δ:6 ῥαδδουεῦ ἱπ ἐμι6 ϑϑοομά πιο}. ΤὨς ἰᾶνν 
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(οἵ Ρὴ ρῥχονϊἀθὰ ἐμαὶ βεγϑοῃβ ὑῃμδῦ]Ὲ ἴο Κεὲρ (88 Ῥδββονεσ ἰπ (86 
δτβὶ τηοπίῃ 5μουὰ οεἰεδταία ἰξ ἴῃ ἴμῈ ϑεοοπά τηοητῇ (ςΝα. 9᾽-.2). 

ΤΆς σΒοῖς οοηποοίίοη δον [Βδὶ (ἢς ντίϊετ ἀεϑὶρστιεα (Ὠΐ5 τλοπί ἰο ὃς 
ἴδε βεοοηὰ τροηΐ οὗ (δε ἄγβὶ γεᾶγ οὗ ΗἊζε κ 8} 8 τείχη (3ο Βε., Ζος., Οε., 

Β4.). (7. 186 υβς οὗ ν οοηβος. ἴῃ πῦϑν) ν᾿ 1; τὰς οοηίγαθε δεΐνεεη ἐπ 
ϑεοονκὶ το διὰ “ τὰς αγβὶ πιο! ᾿ ἴῃ 29). 17; δηὰ [ἢ βἰδίειηεηϊ οἵ ν. ὃ 

τεβρεοϊΐης [δε ῥτγίεϑίβ, τ Β οἢ 8 ἴο ῬῈ οοπηεοίθα ψ 1} (Πς δοοουπὶ οὗ οἰεαἢ9- 
ἴηρ (δες Τεμρὶς, Ἡ Βοἢ ττὰ8 ποῖ Πηΐϊβηθα ὑπ} τὰς τότ οὗ [ῃς ἢγξὲ τοοπῖῃ 
(1917) (υ. ἐ.). Καε., ου ἰδς οἴδεσ μδηά, ἐδεϊϊηρ [ἂς Εἰσιογίςδὶ ἱπυργο δ Ὁ  Υ 

οἵ ἴδε ἱηνιϊδιίοη θείης χίνεη νὩ]]ς ἰδς Ν. Κίηράοπι, νγᾶ5 βίδπάϊΐηρ, δηὰ 
Θβρδοΐδ!γ ἱπ νἷενν οὗ ἴδ ἱπιρ!ἰοδιίοη οὗ ἴῃς ἙΔρΕν ΠΥ οὗ 15τδεὶ κίνεη ἴῃ 
γ. 5 δῃὰ [ἢς ἀεϑίγιςίίοη οὗ ἴδε Βἰρ Ρ͵δοθβ ἱπ ΕΡἈγαῖπι δηὰ Μδηβδϑϑεῖ 
τηοηιϊοηοα ἴῃ 31, μεϊὰ (μδὲ 115 Ῥδββονεσ ἰοοὶς ρίδος δέν ἴδῃς [4]} οὗ 
ϑαιηδγίᾳ ἴῃ ἴδε βἰχίῃῃ γεδσ οἵ Ηδζεϊκίδῃ. Βυΐ Ποτὲ, 85 εἰϑεσπεσγε, ἴῃς 
ΟὨΒγοπίοϊεν ἰ8 ποὶ ἰγσου δ]οὰ ὉΥ Ὠἰβίογίςδὶ ἱποοῃβίβίδηοίεβ. 

8. ον ἐμόν μαά ποὶ δεθη αὐ ἰο κοοῤ { αἱ ἐμαὶ ἐένιο (ἰ.6., οῃ ἴπ6 
141} οὗ Νίβδῃη, (με ἔγβί πῃοηί ἢ) δεοαμδε ἐδ ῥγἱοσῖς μαά ποὶ απο βεά 

ἐμονιδεῖυος ἐπ α δεϊοῖοηε αρρηδον ἀπά ἐπα ῥεοῤίε μαά ποί α5Ξεπιδί 
ἐοροίλιον ἴηι 7εγμδαΐφη!}]. ΤῊΝ τεσυ αν {{π|6 ἴοσ (Π6 ςεἰερταίίοη οἵ ἴπ6 

ῬΆΒΘΟΥΟΣ νγᾶ8 οἡ ἰῃῈ 1:41} οἱ Νίϑβδῃ, ἴε ὅγϑὶ τῃοηίῃ, υΐ δὲ (δδὶ 

εἶπλς (δοοοταϊΐηρ ἰο 297) μ6 οἰεδηϑίης οἵ ἴῃς Τεηρὶς μδα ποί δε 
βηϊϑμοά, δηὰ βεπος ἰΐ πϊσαὶ τἰσμν θὲ ἀβϑυμηθὰ (Πδὲ πηδηγ ῥγίοϑίβ 

τειηιδίηθα υπδαηοιβεὰ (ν. αἰ5οὸ 29"). ΤὨς ῥγίεϑίβ αἷἰϑο ἂζὲ μεϊὰ 
ἴο Ρὲ 5[δςκ ἴῃ επιογίηρς ἰηΐο {π6 γσεῆθναὶ οὗ (ῃ6 ψοσβῃὶρ οἱ Ὑδῆνεἢ 
(ψ. ν. "" 2"). Ὑε οεἰενταίίοῃ ἤθη οἱ ἴπ6 Ῥάββονεσ ὑπάεγ ἴμοϑα 

σοηαϊ οη5 νγν85 ποί ἔεαϑ]6, δῃηὰ ὑπ] [ῃ6 ΤορΙῈ τγᾶ5 τεδαν ἔοσ 
ψοσβῃΐρ, ([Π6 ρεορὶα παίυγα!ν πνουὰ ηοὶ μανα θθθη βυσηγηοποὰ ἴο 

7εγυβδίθπι. Τ 5 ΔρΡραγε ΠΥ 85 [ἢ 6 νίενν οἱ ([Ὠ8 πτί τοῦ, ἀπά 186 
οσοδϑίοη οὗ (86 βἰδίεπιοηίβ οἵ (5. νεγβε.---4. ΑἹ “6 αϑϑενιδὶ}] 
{δεῖ οἵ 7εγυβαίθπι (ς΄. ν. ").--ὅ. Εγορι Βε᾿ εγ- σαὶ τρί Παη] ἴμς 
Ἰϊτα5 οἵ (πε ἀπάϊνϊἀεἀ Κίησάοπι οἵ Ἡανίὰ δηὰ ϑοϊογπιοη (ζ΄. τ ΓΒ. 

41"). Τα εχίβίεηςε οἵ [μῈ Ν. Κίηράοπι ννὰ5 εἰπε ῦ ἱσμοσθα Οσ ποτα 
ῬγΟΌΔΡΙΥ ἰδὲ πυτί τεῦ ἀβδαπγθά (μδὶ ἰξ μδά δἰγεδάν ἔδι]εη (σ΄. ν. 5).-- 

ον ἐδεν μαά ποί ἄοηεξ ἱμ σγοαί πμρεδεγς ἀσοογάϊηρ ἰο ἐπαέ υυἱνῖο, καὰ 

ὀεεμ εὐνί 68}. ΟἿΪΥ ἃ ἴεν δἰ[μογίο Βδά οὐβεγνεὰ ἴῃς Ῥββϑονεῦ 
δοοογάϊηρ ἰο {με ἰανν (υ. 1.).--ῦ. 4:κὦ αοοογάϊηρ ἰο {πὸ σονμμπαηάνεσης 

οἵ ἐμὲ Εἶηρ]. Τῆς “δῃα᾽ 5βῃου!ὰ θὲ οπχοἀὰ (υ. .).-ΟΟἜ ἐ οεὐ]άγεη 
οὗ 1σγαοὶ ἐγ μηο Υ αἡιυεῖς ἐιε Οοά οὗ Αὔγαμανι, 15αας, ἀπά 15γαε}] 
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δαατεβθαὰ ἴο ἴπ6 ρβορῖίε οἵ ἰμε Ν. Κίηράοιμι τὶ (6 ἀβϑαπηρίίοι 
1δαῖ [Πεγ Ψεγα δροβίδαίε ἔγσοπιὶ Ὑδηνει, ἴῃς νον οὗ (Π6 ΟὨγοηίοϊογ 
(ζ΄. τ35..).-- -ἶεομα! 6 ῬΙΩΥ τείμγη, είο ἐδε ἐδοαῤεά γεριπαη τυπίον 

αγε 6} οἵ γοι ὕγον ἐμὲ μαμὰ οὐ ἐμὲ κἴπρε οἵ Α,55γνία]. ΤὨϊ5 βίδίε- 
τηθηΐ πδίυγα! ἢν ΡγΕΘΌΡΡοΘβεβ (Π6 [4}1 οἵ 186 Ν. Κίπράοπι [Ὠτουρἢ 
ΘΠ ΔΙ ΠΠΔΏΘΘΟΓ δηἀ ϑαγροη (Β.Ο. 722--721) (σ΄. 2 Κ. 175), ΑΙ Βουσἢ 

1 ῬΡοβϑί ΟΙΥ τδὺ Ὀα 5858 ΟΥ̓ [Π6 βοπηθ ἴῃ γδᾶγβ Θδγ ο΄ ΓαναρῈ5 
δα ἀεροτγίδιίοηβ οὗ (Βα ποσίῃῃ δῃηὰ ποσί ῃ-οδϑὶ ἰγοη(ίεγβ οἱ Ν. [βγδεὶ 
1δγου σῇ ΤΊ Δ(ἢ-Ὀ ]οβογ (σ΄. 2 Κ. 1.5591 ΟἩ. 55). 115 ποῖ ρσγοῦδθϊε, 

Βονανεγ, ἔπι (6 ΟὨτοηίοϊεῖ ἄγον δἱ 41} (ἢ15 ἀϊϑβιϊηοιίοη, δηὰ ἰΐ ἰ5. 

ῬΓΟΒΕΪ685 ἴο δἰϊεηιρί ἰο δα )υϑὶ Ὠΐ5 βίαι επηθηίβ ἰο [Π6 σὨγοποίορυ οἵ (ἢ 
ἐνθηΐ5 οἵ ἴῃ γεΐρῃ οὗ Η6ζεκίδῃ (υ. 5. ν. ἢ. (Ἰπάδεά (ἢΪ5 σμτοποίορσυ 
85 ποῖ Οἰθα ν ὑπάογβιοοα ὈΥ [ἢς σοΙΩΡ ]οΓ5 οἵ 2 Κ. δῃὰ (με ῬοοΚ 

οἵ Ιβδίδῃ, δῃά 5{}}} γτεπιδίηβ οὔβουγε.)---ἴ. Ἡλο γε ῥαδϑεά αραΐγιδὶ 
Καλευεἶ]. (Ὁ. ν. ".--ϑὸ ἐμιαἱ κε γαυε {ἤμδηι ἰο ἀεεοϊα!ο]. (ΟἿ. 20". 

τ Ἂς γε ποῖυ 566]. ΤῊς ἀϊδαβίεγβ οἵ ἴῃς Αββυτίδῃ ἱηναϑίοῃ Έγα 

τηοϑὲ τεςζεηί.---10, Ενεημ μημΐο Ζεδιμιη] ἴμ5 ποῖ ἴο ἴῃ Ἔχίγε πα 
πογίμογῃ θογάεσ, υπῖο θη, 85 ταϊζϊ μαναὰ Ὀδθ ἐχρεοίεά (ς΄. ν."). 

ὙΒοϑα πλογα που ΠΕΓΪῪ βϑοιοη8 δδὰ Ὀδθη γαναρεὰ δηὰ ἴΠ6 ἱπ88Ὀ- 
ἰἰαηῖ5 ἀεροτίεα Ὀγ Τί δἰ ἢ- ἢ]εϑοσ (ο΄. ν. 2) (Ζοε., ΟἽ.), ἃ ας ἴῃς 
ΨΤΓΕΙ ΠΊΔΥ ῬΟΒΘΙ ΟΪΥ ἕνα Ὀογαα ἰῃ τιϊπὰ (γεί φῇ. ν. 5).--ἀπά μὲν 

, τὐεγο ἰαμρμίηρ ἱμόπε [0 δος ἀπά τύόγὲ νιοοκίπρ ":6η:]. (Οὐ. ἴοτ 
βγη αν δοιίοη ἰῃ [πε 5. Κίπράοῃι, 36:.---12, Βγ [πε τυογά οὗ Υαῇ- 

«ὐε}} υπάετγβίοοα 85 ὃν ἐῆ τυογάς οΓ γαληυεῖ, (20. ᾳ. ν.) (Βε., 

Κε., Ζοεβ.); θὰΐ ργοῦδΌΪν δὴ Ἔχδρὶε οἵ ἴμ6 Ὠγροδίδιἰβαιίοη οὗ ἐδ 
«υογά, 1.6., {1:6 τοογᾷ νγ85 σοποεϊνεά οἵ ἃ5 Δῃ ἐπ ἰν, δἰ πιοϑὲ 85 ἃ π16- 

ἀἰϊαιίπρ 5ρίγῖϊ θεΐνεεη (οά ἀπά πιδῃ (σ. 29. τ Κι. 1.3"- "δ᾽ δ 17.18.18 
205 1 5. 3") (ο΄. ϑιπεηά, 4}. ΚΙρηρεδοῖ. ῬΡ. 87, 464). ΤῊΪΐ5 σοη- 
ςΕρ[ΐοῃ ΠΔΥ Ὀὲ τεραγάἀεδὰ 848 ἃ ἰογεσυηηεσ οὗ (δῈ ΝΊ,. ἀοοίτίης οἵ 

186 Ιμοζοβ. 

1. ΓΥΩΝ ἐεήίενα, 85. ΓΝ ἰδίς, Ὀγοθ  ΙΥ ἃ ἰοδη- ποσὰ, Αβ8γ. ἐβίγίι 
(Β08),, φῇ ν. " Νε. 27. 3. » 65. 17. 19 Ἐξὲ, ον". " {.--8. υ1001} Ἐ πρῷ ἘΞ, 
ατοογάἀέηρ ἰο τυλαὲ τοας τωϊιείδη!, ἰ.6., ἐπ δωϊιοίο! πμρεδετς (Βε., Ζοε., 

Οε. νυ. ΒΗΒ. “Ὁ :. ο, Κε. αὐ τωβεοίονμέανι αι} αιίνεὶ 1 τεΐεγεηςς ἴο 
ἴδε ῥσγϊεβίμβοοά, “"τὭδην δὲ (δὶ {πὲ ποῖ μανίηρς τεπουηςθα ἰἀοἰδίτγ ᾽"). 
--δ. ὩὝ ῬΌΡΝ] ἰδία ὑξασε οὗ Ἴ» υ. 1. 80.---Ὁ}0} ῥγοοϊανπαδέοη, οἵ. 24".-- 
2.8] ἐπ ργεαὶ περηδενς (Βε., Κε., Ζος., Βα., Κδυ., Κί., Βα., Εν.); ἕνα 
ἑοπρ εἶμι (ΑΥ͂., ἘΝ πλ.); Μεῖσίεης (Οε.). Ὅς ἔογπιεσ 'β8 ργείογαϊε.-- 



474 2 ΟΠΗΒΟΝΙΟΙΕΒ 

Θ. ὈΣῪ") ἐδ γωη ΜΟΥ 5, 1.6.) ΤΟΥΔῚ ΤΕΘΘΘΏρΕΓΘ, 8 ἰδίες υϑᾶρε (σ΄. [ε. 518 
Ἐδὶ. 315.. 15. 810... 1) ὙΠὶβ υϑᾶρὸ ἰ5 αυἱίϊε αἰβετεηὶ τοι (μαὶ οὗ 112)" 
(φ. υ.).--ορΥὩ Ν] οὐ. ν. 1.-λΊΧῸ3}] ΤλδηΥ Μ58. 2), ἴνο "Ὧ2, δηά οὔς "Ὅ9, 
80 8130 ὥ, ἘΝ, ἐο]]ονγεὰ σοστεςῖν Ὁγ ΚΙ. Κονε., ΒΗ͂.--κ 390] ὦ πκ 3 ϑψνν. 
καὶ κε (Υ αὐιωεἢ) νιαγ ὑγίμρ δαοκ λα ἐβοαῤοά γενιπανη.--- 250] ὦ, Β, Ὁ, 
Βᾶνε ἴδε 5ᾳ.--ὃ. ὈΣΟῪΨ Ἰσργ ὉΝ] πϑρ ἰβ ἔγοα. 188 υϑεά ἴῃ (δε ΗΙρΒ. 
νὴ ἢ» (σ΄. 2 Κ. 17. 76. 75 175 τοῦ οἰ αἱ. υ- ΒΠ)Β.).--ῦ τν 951 1 στε 
μαμὰ ἰο, 1.6.) σμδνεῖξ ἰο, φ. Ττν αν 1Γ α ΟἈ.. 29:.---ϑ. ὈΝΌΠ9] δὴ ἰηϊεηϑῖνε 
ΡΙ. τι Ὁ εἰἴμενς ῥγθάϊοδίε τῦὐτμ Ὁ9.)2} Ὁ ΠΝ οσ ἴμε οὐ). οὗ ἃ νεγ υπ- ᾿ 
ἀετβιοοά; φγ. υϑὲ νῖῖῃ 75) τ Κ. 85 Νε. στἱ Ὁ ῃ. τῦ Ῥ8. χ4645,---219}}] ἱπῆ. 
ο8.Γ. διίδομβοὰ Ὁγ 1, ἀδβρεηάϊηρ ὑροῦ οσ ἃ ςοῃεἰπυδίΐοη οὗ ἴδε νετῦ πβῖςῃ 
11ε5. ἱπ Ὀνοπη», (68. ὃ ττ4}, Ὁτ. ΤΗ͂. 206.---10. ὉΣ ΩΡ . . . π5»] τᾶς 
Ρί. Βεγε δπὰ ἴῃ ζο]ονίηρς οἰδυιϑεβ τ ἱἢ ΠΛ υἀϑεὰ ἴο ἐχργεββ ἴῃς ἰάεβ οἵ 
ἀυταίίοη τιοτα αἰβιϊηοι]Υ οὐ ἴο τεπάεσ δοϊίοῃ τότε νἱνίἀ, ἃ υϑᾶρὲ τόσα 

Ποπιθοῃ ἴῃ ἰδίε βἰγὶς, αν. 5γη»,. ὃ τοὸ ΒΕ. 2., σεβ. ὃ ττόν.---ῦὸῦκ2 
Ὁ5.0Ν] ὦ ἐν τῷ ὄρει 'Εφράιμ.---ὈΡΤΙΦῸ] ΗἸΡΒ. υϑεὰ ΟὨἿΥ Βετα.---Ο »᾽Ὁ.] 
ΗΙΡΆ. ἰαῖς, τ΄. Νε. 2ι:» 70. 213 Ῥβ. 225; σψῖῖ ", 5ες Κοα. 1, ὃ δι )ῇ.-- 

11. 222] πωριδίεἄ ἐδμενιδεῖνες ΝΊΡΗ. οὗ }}9 ἰῃ τεβοχ. βεῆβε Ἴοζῃγηοῃ ἴῃ 
ΟἈὨ., φ΄. γ.5 τλϑ- 1. 1..12.4258. 3312..19...ὄὅ2. 2. 3.421. 21 1611 -12,͵ “2 2] ΤΩΔΗΥ͂ 

μ55., ὦ, δ “0. 

18-27. Το οοἰοδταίίοι οὗ [86 Ῥαββονοσ.---18. Τῆς {εατὲ οἵ 
μηοαυσηφά ὑγεα 4] ῬτΟρΕΙΪν ἃ ἴδαβι [οἰ] οννίης (88 οεἰευταίίοι οὗ 
[μ6 Ῥάαββονεσ (τ. Εχ. 1.21-.5 ψ ΙΓ 1.-29. ΒοΙἢ ράβϑαροβ θεϊοηρ ἴο Ρ) 

(7.5. 41. [ἴ. 5). ὙὯὲ Ῥαββονεσ οσί ρίαν ννὰϑ ἃ βργίηρ [εϑίϊνδὶ 

οἵ ποιηδάϊς |1ξε ψΙ οδεσίηρβ ἔγοιη μεγάβ, νὩ] ἢ ἰαΐεγ γᾶ5 σίνεῃ 
ἃ Ὠἰδίοτί δὶ οσίρίῃ ἴῃ σοππθοίίοη ἢ (ἢ. Ἐχοάυβ δηὰ Ἰοϊπεά σῖτα 
1ῃε Ἐεαδϑὶ οἵ Τ)ϊεανεμεά Βγεδά, ογἱ ψί πα! ν δὴ ἀρτίου! αγα} [εβεϊνδὶ 
οἵ ἴῃς οροπίηρ οἵ ἴῃς παγνεβί, Ὀαΐ Ἰδίοσ, {Κα ἰμῈ Ῥάββονεσ, σοηῃμθοιθαά 
σι τ[ῃς Εχοάυϑ (σ΄. ΕΧ. 135-19). ὙὍΤΏΘ ἔνο ἔδαβίβ ἤεσε ἅγε ργϑοιῖς δ! 

ἰἀοηεἰβεά, 45 ἰὴ [με ΝΎ. ΜΚ. 14:- 31,Κ. 22".- 1586 δεσομά νιοη }}}. 

(. ν...--λά. Απά ἐπῶν ἀγοσο απ γερισυεά ἐπ6 αἰΐαγε τομέο,, τὐεγε 
ἐπ “εγμδαϊση}} ἴῃ6 υη]ανία! ομθθ εγεοίδἃ ὈγΥ ΑμδΖ (ς΄... 285). 

ΤΕ Ρεορὶε οἰεαηβθὰ (6 οἰἱγ 85 (με ργίεϑδίβ μα οἰεδηβεὰ (ἢ Τεπη- 

ΡΪε.----ὐνορ ἔς ῥίασος [07 ὑπιοσηδε ἔπε ν ἰοοῖξ αιτ0α}} ῬτοΡΔΌΪΥ ἃ 
Εἶοββ ἀεδηΐηρ ἴῃς αἰΐαγβ πόσα ρδγίϊου ιν ἴο σοπίοστλ τ} (88 

τηθηϊίοη οὗ ἴῃς Ὀυγηΐηρ οὗ ἰποθηβα ἴῃ 28: ",--αὐ πὰ σαϑέ ἐδόηι ἐμίο 
ἐμ6 ὅγοοκ Κίάγομ]. (ΟἹ. 295.--16. Α»πά {δ6 ῥγνἱεσίς απ ἐς 1,συΐίες 
«ὐεγε ἀσμανθα]. Αξαΐῃ, 85 ἰπ ν." 295, ἃ σεσίδί ἢ Γεργοδοὶ ἰβ ρἰδοεὰ 

ὕροὴ ἴδε ῥγίεδίβ δηά ἤεγε {πε 1 εν ίε5, 85 (Ὠου ἢ ΓΠΕΥ γεγα ποῖ 
Τοσιναγὰ ἴῃ ἴμ6 τεηενναὶ οἱ ἴπ6 ψογβῃὶρ οἵ Ὑδῆννεῃ, Ὀὰΐ ἡνεγα ΟΠ] 
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ἀγίνεῃ ἴο ἰΐ ΌὉΥ ἃ [δεϊϊηρς οἱ βῃδαπηα ((. 295) υπάεγ ἴδε ἰπθυδησς οὗ 
ΕΟ πεν βδηςιβοὰ (Παηλβαῖνεϑ.--- ἀπ ἐμ ὅγομ ρὲ οἤεγίηρε ἑπίο 
ἐπε μομδε οὔὕὁἨ Υαδιυεμ} ἃ5 δὰ δἰοηδγηδηΐ ἴοσ {πεπηβοῖνεβ (Β8.), 

Βαίίοσ ἃ γείθγεηςε ἰο ἴμ6 ραϑοῖδὶ 14 π}}05 (φ᾽. 35:3) δπὰ {πε βδοσίβοῖδὶ 

ξυποϊίοηϑ σοπηθοίοα πὴ ἴδοῖα (ν. 5) (Κα.).--16. Α4πῶ ἐμεν οἰοοᾶ 
ἐπὶ ἐπεὶν ῥίαοε ἀοοογαΐηρ ἰο ἐπεὶν ῥγεδογίδοά ἀμέν αοοογάϊηρ ἰο ἰδ ἰατυ 
97 Μοϑε5]. Νο ϑβρεεῖβο Ἰὰνν ἰβ μεγα τιθδηΐ, δὰΐ ἴμῈ φεπεγαὶ Ἰδνν 
ςοπϑετυὔηρ [ῃς ογάογβ οὗ [ῃ6 ῥγίεϑίβ δηὰ 1,ενἰτε5 τ [ἢ {Ποῦ σεβρθο- 

να ζυποιίοηϑ.---Τὴξκ ῥγίοσις εῤγίμε ἔπ ἐμ6 δίοοά (ἀροη ἴῃ δἰ τδτ) 
ον ἐμο μαμὰ οΥ "6 1ουΐ65]. Ασςοοτγαϊΐηρ ἴο ΕΧ. 129, 81} [Π6 σοηστα- 
ξαϊϊοη 51]4Υ [με ρᾶϑοῇῃδὶ ἀπ (ὲ.6., ἐδο Βουβεβο ἐγ Ϊ5 14 π10), αΐ 
Ομ (8 5 οσοδϑίοη μὰ ἰαηῦ5 ψεγα ον θην 514ἰη ὉΥ ἴῃς 1,ονϊῖε5, 

οὐΐηρς ἴο [6 υπϑαποί θά σοπαϊίοη οἵ ἴῃς σοπστεραίίοη (νν. 17 “)). 
Ηδὰ {με ἰαπὴρ5 θεεθη 5ἰαίῃ διὰ {μεὶγ ὈΪοοά σδυρῃΐ ΟΥ̓ ΡΕΓΞΟῺ5 
1,ον εἰς! ἀποίεδη, [με ἐχρίδίοσν βδογίῆςϊαὶ Ὀ]οοά νουἹὰ δᾶνε Ὀθεη 
ἀεβὶεά. ὙΠὲ ϑᾶπιε γίτυδ] νγὰ5 οὐρβεγνθὰ δἱ {πε στεδί Ῥάᾶβϑβονεγ 
ςοἰευγαιθα ὑπάεν [οβίδῃ (35..), διὰ ἴοσ ἃ ϑίπυατ σοᾶϑου δἱ ἰδῈ 

Ῥαββθονεῦ ςεἰευταϊοα δἴϊοσ ἴῃς Κείυγη, τιθηἰοηθά ἰῃ ΕΖτ. 6: ι..---18. 

Ἐρναΐνι απὦ Μαπασεεῖ,, Ι5δασμαν απὰ Ζεδμΐμη}. ΤῊ Ϊ5 115ὲ οὗ υἱρὲ5 
ἀἰθετβ ἔγοτι δὶ ἰπ ν. 11, θαΐ πῃ ὈΟΪὨ σᾶ565 (ἢ ττὶτεῦ τηθητοηβ (μ6 
δ 88 ΠΔΘΓΕΙΥ 85 8ῃ δαυϊναϊεηϊ ἔογ ἴπε τηθη οἱ ἴμε Ν. Κίηρσάουμ.--- 

Ἡαὐ ποὶ εἰεαμδεά ἐπεηιδεῖνε5]. ΤΣ οαυ565 οὗ [μεν τς 4] ἀς ΕἸ επιεπὶ 
ΜΕΓΕ ΝΕΓῪ ὨΌΙΊΘΓΟΙΙΒ δ τ ΠῚ 615 οἱ ἴῃς Ν. Κίησάοπι, ὙΠΟ νεγα ποὶ 

πῃ τεζυϊαγ σοηπεοίίοη πῖτὰ [86 ῥχεβίμοοὰ δηὰ βαποίυδγυ, πιϊραϊ 

πδίυγα! γ θὲ ᾿ἰδουρῆϊς οὗ 858 ἰῃ ἃ βίδίε οὗ 1,βν] εἰς] ὑπο θδηπεθ5 δηὰ 
1ῃ.8 ὑπ40}]ς ΙΑ ]γ ἴο ἐαἰ (μῈ Ῥδββονεῦ (ο΄. Νυ. 99).---19. Υ εἰ ποΐ 
αοοογαάΐηρ ἰο ἐμ ῥμγὶβοαίίοη οὐὨ ἐδι6 σαποίμαγγ] ἱ.6., «ἰϊμουξ μανίην 
ςομαρ θὰ νἱτὰ [8 ἰατνϑ οὗ ρυϊδοδέοη.--20. 4ηὦ πεαϊοά ἐδ ῥεορἰε] 
ἦ.ε., ἔογφανε ἴΠδπι (οἱ. 8. 415 ὦ) Ηο. 145 76. 35). ΤὨΪΒ σεγεπηοηϊδὶ 

τδηϑζγεβϑίοῃ, {πὸ οἴμοσ βἰπβ, ἰ5 οοηοεϊνεά οἵ 858 ἃ αἀἴβοαϑβ, ἱπ {πε 

τπουρδῖ οἔ ἰῖ5 εβξεοί5, ἰο ΡῈ γεπηονεὰ Ὀγ 8 μεδ! ηρ τεπηθάγ. ῬἨγϑίοδὶ 
βίο κῆθβϑ, οὐ ὄνβὴ ἀδδίῃ, πᾶν βᾶνε Ῥθθῃ ἴῃ [86 πχϊπα οἱ (δε τυτίτεῦ 

(σ. 1,ν. τοι, Βε., Οε., Βα.; Κα., Ζοε., τε͵εςὶ (ἢΐ5 δῃὰ (Ὠἱπκ ΟὨΪΥ οὗ 
βρί στ] γββ0}}.5).---21. Τῆς 7}εαΞ! οὗ μηἰοαυεηοά ὄγεαα]. ΟἿ ν. ". 
- ἢ ἐποιγμηιος οὐ ϑίγεηρι ἰο Ὑαδινεῖ] ἰμβισυσηεηῖ5 ἢ 
ΜΠΙΟΒ ἴΠεῪ Δϑογ θεά βίγεηρίῃ οὐ ρονγεσ ἰο Ὑδανεῆ (Κε.); ἰουὰ 

ἱπδίγιτιεηίβ (ΑΥ., ΕΥ., Ζοι.), Ὀεϊίεγ, σὴ, αἱ! (ἐῤιεἶγ) νεῖρ (υ. 1.) 
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(Βε., Καυ., Οε., Βη., ΚΙ.). ὙΤμῖβ Ἰαϑῖ ἰηνοῖνεβ ἴῃς οπϑϑίοη οἱ 
οπς γαλισεῖ. οἵ ἴπε νεῖβε (υ. ἐ.).--22. 4νπὦ Ηεεεξίαν αὐάνεςεεά 
κἰπάϊν αἷ ἰμ6 1ευΐες τυῖο μαά τμοιυη ροοά 55}}} ἴῃ [μετ τυϑὶς 

νυν γαδιυε!}]. Τῆς Κίῃρ σομηρ! πηεηϊθὰ οσ ἐποουγαρεὰ (δε 1,Ἔντε5 

οὐ [δεὶγ ρἰαυίην.---ἀ μὰ ἐμόν ([ῃ6 Ρεορ]6) 0:4 εαἰ ἐπε οὔεγίπρ5 οΓ ἐξ 
καεί ϑευεμ ἀαγ5]. Τὶβ 15 ἴῃ6 Ῥεβὶ οὗ ἴμε ργοροβεὰ τεπάθσίπρβ 
(υ. ἐ.), Βατηηοηϊβίηρς σοπιρίεἰεἶγ τἱἢ ἴΠα τετηδίηάεγ οἵ ἴμε νέγϑβε, 
βϑίῃςε 2έαςε-οἤεγίηρ5 ᾿ετε ἴῃ τε! ΠΥ εϑίϊνε πη64}5 οἱ ἤΈβῃ.--σένέης 

ἐμαπᾷς τρΐο Υαλιυεῖ, εἰς.}γ. ἉΝΒΕΙΒΕΓ 115. ῥγαῖβε ἱποϊ θά ἀπ 
εχργαϑϑίοῃ οἵ ρεηϊΐεηος (50 Βε., Οε., ΕΥ͂5. »ιακὲηρ σοηζεσϑδίο") οἵ 

νν 858 ΓΑΙΠΟΓ ΟἿΪΥ ῥγαίϑε δηὰ {μπδηκϑρίνίηρ (Κε., Ζοε.), εδηποῖ θὲ 
ἀείεττηϊηθά, Δ Πουρῇ (μὲ ἴογπιεῦ 85 ἰδνουτεὰ ὈγΥ ἴδε υὑξᾶχε οἵ 

ὉΣΤΔΌ, γίνϊπρ ἰμαπὲὰς (υ. .).--ἀ2β. Ἴδε ἔεδϑὶ νγὰβ8. ὑγοϊοηρεὰ 
ΒΕ ἢ Οἴμεῦ ἀδγϑ, πιακίηρν ἃ ὑόν ε κ5 [εϑιῖναὶ. ΤῊϊ5 5 ἄοῃς 

ΒΥ τεᾶβοῃ οἱ (με ρἰτ5 οἵ βῇξερ δηὰ Ἵδίί]ε ἔγοπι ἴῃς Κίηρ δπὰ [86 

ΡΓποα5 οΥ οβιςοϊαὶβ (ν. 3). Α 5ἰτηῖ αν [ουτγίεεη-ἀαγβ [εϑεϊναὶ τνᾶ8 
δε] ἃ δἱ (ῃε σοπιρ!εἰίοη οὗ ϑοϊοπηοηβ Τειρ]ε (σ΄. 7"), αἰ Πουρῇ τΠεη 

ἴδε εχίγα ϑενθὴ ἀδὺβ ῥγεσοθάβα δε τεζυϊαγ ἔεαϑι.---24, 4ηπά α 
Ξγόαὶ πιρριδεγ οΥ {}:6 ῥγίδδις σαπο βεοά ἐποριδοῖνε5} ἀπιὰ ἰμεγεΐίογε [6 

πηρηϊοηοὰ οβεγίπρβ οἱ σαί(ὶϊα δηὰ ββθερ ΨΈγα Ῥγοροῦν Βαηαϊοὰ 
(ψ. ν."29").---26. Τῇε ραγιϊοἰ ρδηῖβ ἱπ [με ἔβαϑί τνεγα (1) ἴ8ε ρδορὶε 
οὗ Τυάδῇ, ἱποϊυάϊηρ, ἴμ6 ῥσίεϑίβ ἀπά 1,δν 65 (([Ὠ6 Ἰδίϊεγ δὺ Ὀὲ ἃ 

ξἴοββ, 5ο ΚΙ. ΒΗ.); (2) ἴμε ρβεορῖβ ἔγοπι (Βε Ν. Κίηράᾷοπι; δηὰ (3) 

18ε βοὐουγῃετβ (Ώ 2), ργοβαίγίεβ ἔγοπι Ὀοίἢ Κίηραοιηβ. Οὐ ἴδεϑὲ 
]αϑί φύ. 21. τοὺ (ἢ. 225 γΒογε {ΠῈΥ ἃτε ραιϊῃεγεὰ ἴογ βεγνίος, θα Βθγα 
{πεν ἢᾶνα ἃ 5πᾶγε ψ 1 παῖνε [5γδ6} {65 ἴῃ ἴῃ [εα5ὶ δοσογάϊηρ ἴο [86 
ςφοπηπηδηά οἵ ΕΧ. 12'"" 4" 1..--260. ἔγονι π6 ἀαγς οΓ δοἰο»!ο"). ὙΠῸ 
ἰουτγίξεη-ἀἀγ5 [εϑιϊνα! δἱ [8 ἀδαϊςαίίοη οἵ με Τεαρ]ε δὰ Ῥδδθῃ 
ΘᾺ 118γ, Βαϊ ποιίηρ Κὸ ἰἰ δά βίπος οοουττεά. 

14. γυρῸη {] ὦ ἐν οἷς ἐθυμιῶσαν τοῖς ψευδέσιν, Ἔ ἐπ φωΐδως Ἰάοἱ δ 

αὐοϊεδαίμγ ἱμοδηδιηι, ΤΑΘΤΕΙ͂Υ αἰζετηρὶ ἰο τηδκε ἰμἰ8 τεΐίεγεμος οἰεδσεῦ, 
ν. 5.--:τδ. ὙΦΊΌΓΟΥ ἸῸΝ2Σ ὈΛΌΣΊ ὉΠ] “Ὁ οπιΐία 1005) δηὰ ΖΦ οὐϑδι, 
ΚΙ. ΒΗ. ϑυρσρεβίβ ἴῃε γτεδαϊΐϊηρ "ΡΥ "2ν, ϑίμος 1,ονίϊεβ οουϊὰ ποῖ οὔεῖ 
{πὸ Ὀυτηι-οβετίηρ, Βυς. (ΖΑ. 'οο, Ῥ.- 114) οπιΐίβ νυ Ὀεΐοτε νη, 105 

τεδαϊηρ 85 ἰῃ ν. 57, σοῃβιἀδγίηρ (ἢ 18} δὴ ἰπβεγίίοη ὉΥ ἴῃς (Ὁπγοπίοϊεγ. 
ΤῊΪ8 15 ἀουδίξι!, βίπος ἴπετα 18 ἢῸ πιοίϊνε ἕο δά αἴης ἐδε Σευΐες Πετα 
(ϑο Βη.). Τῆς [μεν]ϊε5 Τεγίδί ἰῪ δβϑίϑιεα δἱ ἴῃς Ὀυτγης-οἴετίης, (οἱ. 
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ν. 5... Βη. οοηβίάἀεγβ "ὩΣ 1009) 8 ἰδίες δ ἀϊίοη.--- Ὁ ἽῸ» Ὁ}] 8 ἰδίες Ἄαυΐν. 
οὗ Ὀτπγ, ἴῃ ΟὨΪΥ υ8ὲ οὗ που ἽῸΡ (ς(. 345 3519 Να. 87 οὐ 13}: Ὁη. 

8:5. 17 το") (ΒΏ8.).---ὃϑυ 9] ο΄. τ ΟἘ. 617 ὡε)͵.---16. Ὁ.)727] ΤΊΔΩΥ Μ58., 
ὦ, Ἐ ’π|.---17. Γ5] ΡοββίΙΥ δῦβ. Κος. ἰϊ. ὃ 2670; ἔεπι. ἔοσγτηῃι σῖτα οοἱ- 

Ἰοοϊϊνε βεηβε ἐδ. ὃ 2554.---πηφ 1] δοῖ οὗ ςἰαγίηᾳ οϑίγ. 55. οὗ πρην, 8 

ποιΐηδὶ ἔογτα τ ἢ ἰἢς ἑπποίίοη δηὰ Τοοηϑίτυςιίοη οὗ [ῃς ἰηξ., Κοε. 1. 

 133ἀ.---18., [522] Κγεαὶ πμνεδογ, ο΄. ο' τ ΟὨ. 1259 1 5. 23 Τν, 25:1 7. 

-τ-Π2 νδπίίηρ πῃ ΝΈΓΒΒ., ΤΏΔΥ ἤδνε οτερῖ ἴῃ ἴτοπι ν. 17, οὐ 8 αϊτῖορ- 
ΤΑΡὮΥ ἔτοπι Γι") Ἴ.--ἼΠ9} ἩΠΉΡ. Ρῇ. 3 Ρ. Ρ].» Γ᾽ ἀϑ55ἰπι)]διεὰ Ὀεΐογε Ὁ, 

665. ὃ 54... ἢ νὴ φανιοξ ἴῃ Ῥαυβς, ἤθῆςα Ὁ τῖτἢ φέρῆο ((Γ. γνθη ἘΣτ. 

65) 88 ἴῃ Νυ. 87, 665. ὃ 274, Κοοα. ἱ. ὃ 1271.-αῦ2] ἰαῖς υϑᾶρε, ζ΄. σ᾿ ΟἈ. 
12,3.---}3} ὙὉὙΠὲ νετβε-αἰνίβίοη ἰ5 ἀϊ ας], πλακίπρ ᾿Ὲ Πδοεββαγυ ἴο 5ΌΡΡΙΥ 
τὸ δἴϊεγ Ἵ»2, ἢ Αθδη ΕΖτα, δηὰ ἴοὸ πιδκο ἰῃς (οἸϊονίηρ 1.25 τεῖεσ ἴὸ 
Ἠεζεκίδῃ. Νείιμες 5 ργόοῦδ]ε, ἤδῆος 5ἰγίκε ουἵ (2) ψ ἱῖ ὦ, Ἐ, διὰ ταοβὲ 
ςοπητηδηϊδίοτβ. ἽΡ2 βονεῦτβ 59, συμ ο ἢ ἰ8 ἐο]ονσοὰ ὉΥ ἼΨΝ υπάεταίοοά, 
δηὰ (ῃυ5 οβῖτ. Ὀεΐίοτε ἴῃς {ο] νης οἰαυϑε, (65. ὃ 1396 π. 3, Κος. {. 
8 3327γ. ἘΝ. τεδὰ5 Ἵν 92 λέρι ἐμαὶ ϑσεμεί πἷς ιυποῖα πεαγί. ΒΑ. 
δάορίϑβ [πε 38π|εὲ οοηϑβίγυςτίοη, Ὀυϊ ἰΓδβροβεβ 2107 δῃὰ ρονεγῃβ στ Ἵ}3. 
ΤΒε δα]. οοσυγβ πονῆεγε εἶδε ψ ἢ ππι, Ης ἱτδηβίαίεβ Τὴσ Σογὰ 
βαγάονις [46 ξοοά ευδη π6 ἐμαὶ 5εοιπ, εἰς. Οὐὰ 3 δἔϊετ "οϑ, ζ΄. ων. οἵ 

τόθ. τ|,.--19. Ὀπῦ Μη] πδηϊτίηρ ἰη ὦ, Ἐ, (Ὁ.----κῦν} 0 ἀἰδ)υποινε, Κος. ἐἱ, 
ἢ 3η51.τ-|21. 19 0232} τεδὰ τρτ)5 85 ἱπ σ (Ή. 1.35, 30 Βε., Οὐ., Κδυ., Κὶ., 
Βη.; αἷϑο βἰγίκε ουἵ, ψῖῃ Κδυ., ΚΙ. 8Η., τὰς ῥτεοοάϊηρ πυλ, βίπος 
1:8 ττᾶβ οὐςαϑβίοποα ΟΥ ἴδε ῥγεβεηὶ τεδαΐηρ.-- -22. 20 ὃρ. .. 2] 

φραΐδ μπίο ἐπὸ πεατί, ἰ.6. Κἰπα]γ, ο΄. στ. 345 κοῦ 7. 19" 2 5. 19915. 405 Ηο. 

18 Ἐυ. 2)5 7.--ϑῖῦῦ ὕ5Ψ᾽ ὈΝδ᾽59 ὉΠ] ἴπ ἴῃ ργοϑεπὶ οοηϊοχὶ σϑη ΟΥ̓ πιοδῃ 
ἐκοϑὲ τὐλο «μοιυεά ροοά 51}} χὰ ἴῃς γί οἵ τυυϑὶς (Βε., Κε., Βη.). Εοτ 

Ῥἄγαβε 210 "Ὁ ο΄. Ῥτ. 34 131} ῬΒ8. Υα119.--ο ὙΡΊῸΣ ΓΜ 155Μ0}} 5 αἰδηουϊε, 
ἘΝΞ5. τεηάεν ἐλεγ ἀϊὰ εαὶ ἐπγομρποι ἐκ 7εαςί, Ὀὰϊ Βε., Κε., Οε., 55.. ἐδμδν 
αἰε (᾿6 οἤεγῖηξς ο7 ἰμ6 βαογεὰ φεατοη (ν. 5.). (ὦ τεδὰ 59.) απὰ ἐπιδν ον 
ῥίοίοά, ἰπϑιεδὰ οὗ 5), δαοριεὰ ὃγ ΚΙ.--- ἢ Π5] ΗΠ ΠᾺΡ. οὗ πν Β65 ἕογος 
οοπε55 ἴῃ ἘΖτ. το! Να. 1' οὗ; δ Πη. 9". 39 1,ν. 56 τόξι λό! Νυ, ςἵ, μετα 

ῬοΞβίΟΙΥ χίνε ἐπαπὲς {, ΒΒ. νυ. 5.-.23. πΠῸΨ] 20 Μμ858., ὥ, Ἐ ’ν»3.-- 
24. Ὁ5Ἴ] ἰο “7 τ} οὐ χῖνε ἴοτ ἃ βδοτίβςε, φ,Γ. 357. " ", αἰ99 Ἐχ. 35 Νὰ. 

1530, εἰς.--ῶδ. ΠΝ] ΒΑ οχηΐς, Ὀυϊ δα, καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία ᾿Ἰούδα, 

δίϊεγ ὈΝΌΠν.---7. ὈΝὉΠ Ὁ.)755] ἃ ρῆγαϑθε οἵ Ὁ, ο΄. 23... ΜδϑὴΥ Μ88., 
ἅν, Ἡ, Θ "τη, 5ο Βα., Κὶ,, Ὀυϊ [815 ἰ5 ργοῦδ ὈΪΥ 8 Ἴοοττεοιίοη ἔγοτι ν. 3. 

ΧΧΧΙ. (ΑΞϑοίῃηεὰ Ὁγ Βη. δηά ΚΙ. ἀΐγεςγ ἰο ἴῃς (μγοηίοϊεγ.)-- 
1. Το ἀοδβίσυοιίοη οὗ ἰἀοϊαίτουβ βίη 68.--- ΤῊς ουτγίεοη ἀδγ5 οὗ 
1ἢς ἔεαϑβὲ συϊπιίπαιθά ἰῃ δη ἱσοποοϊαϑίϊς τπονεπηεηΐ οἢ ἰδὰ το {πε 
ἀεδβίγυςίίοη οὗ ἴῃς Εἰρῇ ρ]αςεβ νυν ἱἢ 41} {μεῖγ ἐχυϊρτηεηὶ οἵ ρΡ1]1γϑ, 

ῬοΪεβ (σελεγίρι), ἀπ αἰΐατβ [πγουρδουΐ Ὀοῖμ ἰμε Ν. δπὰ 5. Κίῃρ- 
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ἄοιβ. [ἡ 2 Κὶ 18', δοίίοῃ βἰπΉ}18γ ἴο (815, [που σῇ σοηβποά ον θπεν 
ἴο ἴα 5. Κίηράοπι, ἰ5 δϑουβεὰ ἰο Ἠδζεκίδῃ.---1. 4πά ὅγαξε ἐπ 

}ίοοος ἐπα ῥήϊϊαγε ἀπά ᾿ειυεά ἀσιυη ἐπ6 Αεμενῖρι]. ΟἽ. τ4'.---Οιἐ οἵ 

αἱ σμάανρ απὰ Βεμ)αριῖμ) ἴῃ 5. Κίηράοιι (ο΄. 11.).--͵’ῖίῆπα ἐπ 
Ἐρβνγαῖνι απὰ Μαπα55ε}}} τεργεβεητίηρ ἰΒῈ Ν. Κίησάομιμ. 

2-10. Το οτραηϊδαίίοη οὗ (δε ῥσίεδίβ διά οξίδε 1, ον 65, πὰ 
{ποἷγ θουπΈπ] βαρροτί.---2. Η ἐτεξία ἢ, Ἀρρεᾶγβ μεσε ἃ5 ἴδε γεβίογεγ 
οἵ [πε ῥγίθβα Υ ογρδηϊβαϊίοη ἔοσγ {με βεγνίος οἵ ἴπεὸ ΤΈΠΊρΙς, ἐνεῃ 85 
Ῥανίὰ νγὰβ ἰ15 ἰουπάετγ.---Τ ας οο1|7565] (ῃε αἰνίϑίομβ ἔοσ βεγνῖςσε 
ἱπ ἴ[ῃ6 Τεαρὶς (σ΄. τα (ἢ. 24,).---αὐον ἐμιεὶγ σοι7565} αἴϊετ ἴμοβα 
Δἰγεδαν εϑίδ } 5ῃθα,---α τεπενναὶ οὗ {με οἷὰ ογάογ ψῃϊςἢ μδὰ 

[41|6ῃ ἱπίο ἀΐβιιβε ἀυγίηρ ἴῃς τεΐψῃ οἱ ΑΒδΖ.--ΟὐἉ 2:6 ῥγίοσίς απὰ οὗ 
“πὸ 1,ουϊ 65]. ὙΠΕ ἔοστηεσ ψεγὲ δρροἰηϊοά ἴον ἴῃ βεσνίοα οὐ δηγρεῖ- 
οἤεγίηρς απὰ οἵ ῥεαςε-οἤενίηρο; ἴμε Ἰδοῦ [9 σῖυε ἐμαπὰς απὰ ῥταΐδε, 

ἦ.ε., τοπογ {με βεγνίςε οἵ πγχυϑὶς, δηὰ ((ο]ονγίηρς (μ6 ογάεγ οἵ ὦ 

υ. ἰ.) ι0 νημέδιοῦ ἐμ “δ;6 ραίες, εἰς., ἴ.6., ἴο ϑεῦνε ἃ5 γαῖε- Κδερεῖβ (οἱ. 
Σ ΓΗ. 26.).---Τῆς σα οὗ Υ αὐμιυε] ἃ πσυταίϊνε ἐχρτγεβϑίοη ἴοσ ἴδε 
ΤεπιρΙε, ἀεγίνοά ἴσοι ἴῃ βίογυ οὗ (8ς ἰἀθθγηδοῖὶε ἰῃ ἰΠ6 νἀ στη εβ5 
(τ΄. τ ΟἈ. 9"" “Νὰ. 2::).-.-9, 4ππώ “1:6 ῥογίοη οἵ ἐπι κῆρ 7γοηι πὲς 
ῥγοῤογίν Ὧδ δρροϊῃίοα ,ογ ὀμγμ-οβεγίηρε . .. αζοογάΐηρ ἴΙο ἐμπᾶ 

ἰαιυ οἵ Ψαλπυοι!]. ΤὍὨδε τείεγεηςε ἰ5 ἴο ἴμε ἀδίϊγ, θα κὶγ, πποθτη]ν, 
δηὰ γεϑαυὶν ρυ ]ὶς οἤεγίηρβ (ο΄. τ ΟΕ. 2355 “.), σοπητηδηἀοά ἰῃ Νὰ. 

28. 290. Τθεβα ψεγα, ἢ ργαβοῦ θα διηουῃΐβ οὗ νῖπα, οἱ, δηά 

ταϑδὶ, ἃ ἀδιν βαογίθος οἱ ἵνγο δι Ὁ5, ομδ ἰῃ ἴμε τηογηΐην δπὰ οτδ ἴῃ 
186 ἐνεπίηρ, δηά ἰμεη (μ6 δααϊτίοπαὶ βδογίβοεβ, οα εᾶο ϑδοΡαιἢ 
ἄδγ ἵνο ἰδηλῦ5, ου (με ῃγϑὶ ἀδὺ οἱ βᾶςῇ πλοητῃ βονεῃ ἰ8π1}05, ομα 

τϑτη, ἵἴνο θυ] ΟΟ 5, ἀπ ομς με-σοδῖ; οἡ δᾶ ἀδγ οὗ ἴμε Εεδαϑί οἵ 

Ὁμπϊεανεηεὰ Βτγεδά (πε βαπιθ; οἡ ἴμε ἀδὺ οἵ βγβί ἔγιιϊϊ5 (Ρεηϊεςοϑῦ) 

[8ε βδῖῶθ; οἡ (δε χϑὶ οἵ (με ϑενθηίῃ τροπῇ ἴδε βᾶπηθ, [655 οηδ Βυ]- 

Ἰοςκ, ου {με ἰθητ οὗ (με βενθητ τχοητἢ (18ε ἀδγ οἱ Αἰοηδηηθηι) ἴῃς 

ΒΔΠ16 858 Οἡ (ῃε ἢγϑί (ἰγγεβρεοίίνε οἱ ἴπεῈ ἴνγο ροδίβ δηαὰ θυ] ςΚ 
τηεητοηδά ἰῃ Τν. 16); οἡ [πε ἢγϑὶ ἀδυ οἵ {με Εεδϑὶ οἵ ΤΑ εγηδο]65, 

[ουτίεεη ἰΔπλ}005, ἔγο γᾶπι5, (Ὠἰγίεθῃ θυ]. Κ5, ἀμ ομα μ6-ροαῖ; δηὰ 

οἢ δδοἢ βιυςοθεάϊηνς ἀδΥ οὗ [μὲ ἔεαϑί (ἢ βαπια ἰε58 θᾶ. ἢ ἀδὺ ομἊς 

Ῥυ]οςΚ, ἀη1}} ἰμς εἰσι αν, τ ΒΘη ΟΠΪΥ οηα θυ] ]οοΚ τνᾶ5 οβεγοά 

(ψ. ἀταγ, σου. οα ΝΝ".). Ασοογαΐηρ ἰο ΕΖ. {με ἀν οἵ ργονϊ ἀΐης 

ΒΌΟΒ ΡΟ ]ς βϑογίβοθβ ἀθνοῖνθεά ἀροὶ “μα ῥσχίῃςα," ἐ.6., [86 εἶν! 
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τυ]ογ οἵ 15γϑεὶ] (ς΄. ΕΖ. 455: 463), ἀηὰ (μὺ5 (ῃς ΟΒτοπίοϊεῦ πδίυγα! νυ 

1πουρὰί οἵ βυςἢ ῥγονίβίοῃ τηϑάς Ὁγ Ἡδεζεκίδῃ.-- -4. Τῆς ῥογοη οἵ 
ἐδι6 ῥγίοσις απὰ {10 1συΐ65] Βτϑὶ ἔγυϊϊ5 διὰ {{πΠ68, δὰ γεβεγνεάᾶ 
Ῥογίίοῃϑβ οἵ βδογίῆςβϑ (ς΄. ν.").-Ἴ μαὶ ἐμόν νηὴρ" μοϊὰ βγηὴγ ἰο “146 

ἰαιυ οἵ Υαδιυε}] ἴ.ε., ἀενοίε {μα πηβεῖνεβ ἴο (ἢς ἰατ οἵ Ὑδῆν ἢ, οὗ 
τῆογε ΟἰθαυΎ ἴἰο [Π6 ϑεσγνίοαβϑ οἵ ὑνογβῃΐρ τεαυϊγοὰ ΟΥ̓ ἴμ6 ἰδνν. 
Ῥεβαρβ ἰδὲ τεδάϊηρ οἵ ὦ (υ. ὁ.) 5μου!ὰ θὲ δάορίεοά, ἐκπαῤ ἐδιδν 
δμομα ποιά βγη ἰο ἐμ6 νηηϊδίγαϊίοη οὐὨ {Π6 πομδε οἹ γαλιυεῖ,. 
ΤῊδ οδ͵θοὶ νγὰβ8 {μαὶ (ἢ 1,δν]τε5 δηὰ ῥγίεϑίβ πηὶρῃΐ μοὶ ὈῈ σοπλ- 
ΡεΙΙεὰ ἰο ἰαθουγ ἴον {μεὶγ βυυβίβίεηςς (ο΄. Να. 13." “).--ὅ. Αν"πὦ 
«αὐλόν {ἢ τυογά (1[με τογα] σοπητηδηα) τυας5 σῤγεαά αὐγοαὰ ἰδ οἰ άγει 
οἵ 1Ξγαεῖ ρανε ἐπ αὐμπάσηοε, εἰς.). ΤὨῊΪΐΒ δηά [με ο]] νη νεσβε8 
ἀεβοτῖθε (μ6 ἔυ]]πιεηΐ οὗ ἴμε σοτημιδηὰ οἵ ν. 4 ἰ9 ρῖνε ἐδ ῥογ- 
"οη οἵ ἰμ:6 ῥνίοσις απά πὸ 1χυΐδς. ΤὨῊΪΒ ρογίίΐοῃ τνᾶ8 υπαἀογβϑίοοά 

δεοςογαΐης ἴο Νω. 18:3 ἐ-, ψιΒογα ἐλα ἤγεὶ ὕγμδδ ἅτ ἴῃς ἄς οὗ {μὲ 

Ρτίεϑίβ, ἀῃὰ Νὰ. 18", ψβεσε ἐμ ἐδ δι6 ἰΒ ἴ[ε ἄυπε οἵ ἴῃς 1,δνί[ε8 
(τ΄. αἰϑο Νε. 125). Εἶνσι ἡγμὴς οὐ ργαΐη, πειὶυ τοὶπε αμά οἱϊ, τὰ 
ςοιητηδηεα αἀἴτεο Υ ἴον ἴδε ῥγίεδίβ ἰη Ὀΐ. 18: (σ΄. Νε. 13"); ἴῃς 

ἔγβι ἔγαϊξ οὗ ΒοΠΟΥ 5 πηθηἰοπαά ομἶγ Βεγε, δἰ μουρ ἱπίεγεπι αν 
ςοπητηδη6ἀ ἰπ Πν. 41 (-. (Οη φγαΐη, πε τοῖπε απὰ οἱϊ, σύ. 325.)-- 

Τῆς οἰμάγεπ οὐὨ 15γαε1} εἰ μεγ [μ6 ἱῃ ΒΑ ἰδη15 οὗ [εγυβδαίεπι ((ί. 
ν. 2) (Βε., Ζοε., ΟἽ.) ογ ἴα Τυάεδηβ ἱπ ψεπεγαὶ (Βῃ.).---ἀπὰ ἐμς 

μια οἵ αἱ! ὀγομρ) ἐιεν ἵπ αδμπάση]}]. ὙΠΕΥ εγὰ ποί ηἰσραγαϊν 
ἴπ τηακίηρ ἱμεῖγ {π||65, 85 ἰβ ἔυσίμοσ {ΠΠυϑἰγαίθα ἰπ νν..-...--6. 45.ὰἃ 
4μ6 εἰ]άνγεη οἵὨ 15γαε}] ἴῃ ἱπῃδθ ἰδη15 οἱ (Βς Ν.. Κίηράοπι (Β6.); 

Ῥεϊίεγ ἴμ6 ἱπμδἰἰδη5 οἵ (δε Ν. Κίηραοπι τοῖο ἀιυεῖξ ἐπ ἦε οἶδέος οἵ 

ὑμάαῇ, ἴ.6., ἴλοβε ψγῃο μά τηἱρταίεὰ ἰἱπίο [υἀΔ ἀπὰ ἴμογὲ βει]εὰ 
(Κε., Ζοε., Οε., Βη., Β8.) (ζ΄. 1οἱτ στ’ 305).---᾿ὖίᾷῤωὠκά ο “μάα}}]. 

ΎΒεβ6 ψογάβ ἄρρεᾶγ βυρεγῆμποιβ δηαὰ πᾶν δ οτηϊ το 845 ἃ ρὶοββ 
(Καυ., Βη.). 1 τεϊαἰπεά, {πδη ἴῃς σοηίγαϑί ἰ8 στ ἐδ οἰ άγοη 

οἵ 1ςγαεὶ οἵ ν. " (υ. 5.), τεϑτἰςιοα ἰο {πε ἱπμδθίὶδηῖβ οἵ [δγυβαίθπι, 
ψΠ11ς ἐμ6 οὐ άνγεη, οὐ «μάαἦρ Ἰετὲ νου Ὀς ἴῃ6 οἴπεῦ 7 ἀ6815.--- 

Τῆς “π6 οἵ ςαμἶς απὰ 5346}} ποῖ πιεηιοηεά εἰϑεννθεγε ἐχοερί ἰπ 
Ι,»ν. 275... (Α τογαδὶ {πὸ οἱ σαί] ἰ5 δ] υἀθά ἰο ἰπ τ 5. 811.) 

--Αμά 46 “μα οὗ ἐς ἀεάϊσαίφά ἐμπὲρρ5} δὰ οὔϑουγε, ἢ ποῖ ἴπῃ- 

Ῥοββίθ]ς, ρῆγαβο-- -ἤθηςε ἐς τῇδ δὲ οπιἰοα 8ἃ5 ἃ αἰ ἰορσταρὮΥ 
(Βη.). Τῆι ἀεαϊεαίεά οὐ κοὶγν ἐπέπρε, ἴπθη, ἱποϊυάε 411} (86 ψί 5 
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Ἐς ἢ ἴῃε ρϑορὶε Ὀσουρῃῖ. ὍΕ {{π6 τγγὰ8 ἃ Ποῖ ἰπΐηνς (Ων. 2759), 

δηὰ ἤγϑί ἔσυ 5 ταϊρῃς ὈῈ ἐαυΔ}}Υ 50 σεραγάεά (σ΄. ᾶγϑὶ ἰΙοᾶνεβ οὗ πεν 
Βιαγνοδί, ων. 23", ἔγυΐϊξ οὗ (γε88 οὗ φίῃ γεᾶγ, ὕν. 195). ΠῚ ἘΠῚ Βς ἰ5 

τεϊδίηθά, ἰἴ τηδὺ Ὀὲ (κε 85 ἴδε εαυϊνα!επί οὗ “ἴδε ἤεᾶνε οβέεσ- 

ἱπρβ,᾽ “(δὲ σομα δυο," ἴμς ἐεγμριοί (Νὰ. 186-57.» οὐ. ν. 19), 

“ ὮΪΟἢ γ85 ἃ σοιηηδηί οὗ (δαὶ νος τγᾶ5 σοηϑοοσγαίθα ἰο δε, 

85 ἴ86 ΌῚ1η6 νγᾶβ ἃ τεπηηδηὶ οἵ 81 [ῃ6 οδίι]ε δπὰ δβεϊὰ ργοάυςε᾽ 
(Κε., Ζοε., Οε.). 

Οα Βγβὶ ἔγυϊί5 τ. Εχ. 23,5 345 (ἸΕ.) Ὁὲε. 1τ8ι η61:-.: (Ὁ) ΕΖ. 44291,ν. 13 

10:14. 17. 26 Ν, 1818 (Ρ); οὐ {{| 168 τ. ἢ. 285 Απι. 4’ Ὁ1. χσ25- 1.. 11 1.4.3 6. 38 1. 

461 8. 1,ν. 2739 8. Νυ. χ85:5. Α 5ΠΔΓΡ ᾿ἷπε οἱ ἀϊϑιϊποιίομ νγὰβ ποῖ 
οτἰίπαιν ἄγανσ Ὀεΐνσεοη Εἰ Πε5 διὰ ὅτϑὶ ἔγυϊι8. ὙΈΕΥ πιΐρῃς θὲ Ἰεηπ- 
οδἱ. Τῆε Ἰερίϑἰαϊίοη ςοποεγηίηρ ἔποπὶ ργεβεγνεὰ πῃ τς ΟἽ., ψ Ὦ}]Ὲ ῥτὸ- 
Ετεββῖνε, 15 πεῖ ἵΠετ υπίἔοτπι ὯΟΓ δηςγεὶν οοηβίϑίθης (υ. Ὁτ. σον. 1). ῬΡ. 
τόό Κ. 290 7.; ταν, Οονιηι. Ν' μὲ. Ρῃ. 225 7.; δγρεγ, Οόνερι. 4πε. ασνιὰ Εἴ ος. 

Ῥ. 95; Μοοτε, ἘΒί. 177. οοἱἹ. ς1οϑ). Ὑπὲ Ομγοηΐοϊογ α͵30 μᾶ5 φίνεη δὴ 
ἰάδδὶ ρἱεΐυγε οὗ ἴμεβε οοπίγὶ δυϊτίοηβ ἔογ [86 βυρρογὶ οὗ ἴδε ρτίεβξίβ δὰ 
1ενῖτε8 85 δῃ οὔ)εςῖ-ἸἜββοη ἴοτ 5 οὐτῇ {{π|658. 

Ἴ. 1π|μὲ θενὰ τιοζ ἐμόν δέρας. .. ἀπά ἴπ ἰμι6 σευ τεορβ 
ἐμον βηϊδηδά]. ὙὍὨε τμἰγὰ πχοηίῃ, ἰπ νυ ίς ἢ Ῥεπίθοοβιί ἔς}, να5 (86 
εἰπε οὗ ἴ[ῃε δηϊϑῃεὰ σταίη ματγνεϑί, δηὰ (ῃ6 βενθηίῃ τλοηίῃ, ἴῃ νυ οἢ 

[δος Εδαϑβί οἵ [ῃ6 Τρ ιδο 65 ἴ6]},νγὰ5 [ἢ {ἴπη6 οἵ (ῃ6 Βηϊϑῃοα μαγνεϑῖ 

οἵ οτομαγάβ ἀπά νἱπεγαγάϑ.---10. Α πὰ ᾿Ασαγία] (με πᾶπις {|Κ6- 
γΪϑε οὗ ἃ ῥχγίεϑι {με βοὴ οἱ Ζϑάοκ, οὗ (86 {{π|6 οἱ ϑοϊοιποη (1 Κὶ. 42), 

διηὰ ἃ οδιϊεῖ ῥγίεδίὶ οἵ {πὸ {ἰπ|6ὸ οἱ ὈζΖΖίαῃ (261-39), ο΄. αἰϑδοὸ σ (Ἀ. 

55..9 (65:-.).- -Τὴς μὲρ᾽» ῥνίεσ!]. (ὩΣ 517) σ΄. τ (Β. 4γ"- 

ΟἹ Ἰδὲ μομδε οὐ Ζαάοκ] ἀϊϑιϊπ ρυϊϑῃοὰ ἔτοπι (6 ἤουβε οὗ {8 γηᾶγ, 
ἴο ψῃίοἢ ΕἸ: ννᾶ8 [611 ἴἰο ἤανε Ῥεϊοηρεά, δα νη ΐομ, δοοοσγάϊηρ ἴὸ 
1: Κ. 231: Ὁ. Ἰοβὲ (π6 ριεβϑιῃοοά οἵ (μ6 Τεπιρὶε θη ΖϑαοΚ γεοεϊνοα 
δὲ οβῆοε ἰῃ ἴπε ῥίδοε οἵ Αθιδῖηαγ. Αοςογάϊηρ ἴο ΕΖΕΚΙεΙ, (Π6 ῥσίθϑί- 

Βοοά νᾶ5 οἵ {με ουδὲ οἱ Ζαάοκ (ΕΖ. 44). ἴῃ Ῥ Αἄγοῃ ἰ5. ἴδ6 

Ρτΐγααὶ [αίμοσ οὗ (με ῥγίεϑίβ.-- -τς οἤενίηρ5}] (ἴῃς Ζγῶριαἦρ Ἀεᾶνε- 

οβεγίη ρ) [Βε Ρογίίοῃβ οἵ 81] βου ῆσεϑ, Ἔεβρεοΐδ!γ οἱ πιεα]- ἴθ 5, 
58: -οἤογίῃηρβ, δηαὰ ἰγεβραββ- θτίηρβ, ψῃΐϊοἢ ΕΓ ταβεγνθα ἴοσ {πε 
Ρῥτίεϑίβ δηά {μεὶτ δ η}}}165 (υ΄. Νὰ. 185-11). δίπος (ἢε ορεπίηρ οἵ ἴπε 
Τερρῖς (Βε56 μαὰ θδεη 8580 δρυηάδηϊ {μδὶ ἴμῈ ῥγίεδίβ ποεάδαά θυϊ 

{π{π||6 οὗ [με πγϑὲ ἔγυϊι5 δῃηὰ {{0|π65 ἔογ {πεὶγ βυρροτί. 
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1. τὰ}}] ἰπξ. δ8. ΡΊ.. δέτες ρτερ., ἃ ἰδὶς υβδᾶφε, Κος. [1]. ὃ 2250, Ἐτν. ὃ 
315 6 (3), Ὀὰυϊ ορ. ἢ. τ; ο΄, 24,9,--ῶ. ὉΝ00.] ΒΌΓΗΙΕς (ΖΑ. τϑορ, Ρ. 111) 
οπιὶίβ Βογα δηὰ ἰπβογίβ δϊτες Ὀνοῦψῦν, βίηος ἱξ γὰ8 ἴῃς ἀυτγ οὗ ἴῃς ρῥτίεβίβ 

- ἴο οἰδιοίδϊο δὲ ἴῃς βδογίβοοβ, δηὰ ἰξ θεϊοηρβὰ ἰο ἴῃς 1,ενῖτεβ “ ἴο πη ἰβίεν," 

εἰς., δυϊ ἴῃς ΟὨΓΟΌΪΟΙΟΣ ΤΊΔΥ μᾶνε δββϑυπιθὰ (᾿ς αἰνἼβίοη οὗ Ἰαθουγ ἰο ὃς 

νῸ}} Κπονγη.-- πον ΠΥΊΠΟῚ Γ΄ σἢ]. Οὐ τενετβεβ ἴῃς ογάεσ, Ὀείϊεσ βυϊιοὰ 
ἴο ἴδε οοπίεχὶ, βίπος ἔπε φίνίης οὐ [μδηϊ9, εἰς.» νγᾶ8 ποὶ "κεῖγ “ἴῃ ἴῃς 
ξϑῖεβ." -- τυ ΠῸ] ππίϊηρ ἰη Ὁ, ὦ οἴκου, Ὀυς Ὀοϊὰ ρτΟΌΔΟΙΥ τεβὰ ΑΙ, ζ΄. 
τ ΟΆΒ. 9δ.-8.. Γ2] π΄, ἴῃ φοῃβίγ. ς΄, 668. ὃ 95».--- Ὁ} νπαπιίηρ ἴῃ ὦ, 
(Ὁ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἄυς ἴο ἀἰπορταρΉν.---Ἰ 19] ο(. τ ΟὨ. 273.--τῦῦ» }] ον- 
ετηδὰ Υ ἢ ἰῃ γῦυρὺ.---ἄ. “ὍΜ)] ἰαΐς υϑ6 ψτὮ ἔοτος οονερπαπά, βεα ΒΌΒ. 
“ον, φ.4]. 4.-τῆνο ΠῸΓ2] ὦ ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου Κυρίον «- ΓΝ ΓΘ 

πνῖνττδ. γ103}} Ο καὶ ὡς προσέταξεν.---Θ. .)2}} (δ 52 νος ἘΞ ὈΚΦν 
ΣΉΝ ἰ8. Ἰοίπεὰ τ] ν. δ. πο Ὕ }}}} ϑθεῖβ ἴο Ὀ6 ἃ μοβ5, ζ, τ Κ. 12], 

80 Καυ., Βη.--.2Φ 5] ὦ "γ.--ῦὐ Ὁ}] ὦ, Β ἘΞ γκ.32.--οὐδῚΡ ἽΦΡΟΥ 

ἰ5 ἀὰ 0. Βη. 53:π|κε8 ουΐ "Ὁ,, 5ο δἰϑὸ ΚΙ. ΒΩ. ἀουδευ}γ.---Ἴ. τον] 
Ροΐῃε τοῦ βοοογάϊηρ ἴο Βεπ Ναρμίδὶῖ, Οεβ. δὲ ὁ», 71. " τεϊδίποὰ 
ΟΥ̓ ΒΟρταρ ΒΙο δ γ, Ὀαΐ 15 αϑβϑιγ]δίθὰ ἴο [ῃς ἴο]]ονσίης Τοπβοηδηΐ ᾿ἴκε 
νεγθβ 170.- -ΤῊς ρῥεουϊίας ογάεν οδήσοί, ἐιβηίέυε ἴα ἀυς ἰο Αταπιαὶς 

ἰηβυδηςς, Πδν. 5. γ},.. ὃ τι ΒΕ. 2, Ὡς. ΤΗ͂. 208 (3) Οὖς., 668. ὃ 1427 

ἢ. 2.--10. μ'2Ὁ] ἴοσ μὴ} 85 ἴῃ 76. 307; οἵ ἕογ μ)2}, Κος. ἱϊ, ὃ δι Ὁ. 
Τῃ τὰς Ἰαἰῖεγ ᾿αβε ἰγαηβίδῖς, σέροσ ἐμ οὔεγίηβ δεραπ ἰο οοπιδ ἴο ἐμ ἤοεϑα 
οΓ γαλιυεῖ. Τῇ Μ.2 τοὶ 3 πῦ, οπυ ογάεγ οὐἠεεί, ἐρβνιένε, υ. 5. ν. 1.-- 
2Υ ἫΡ ἼΠΥΝ »ΏΨΥ 50Ν] ἱπέ. 808. ἔογ δηΐϊὶς νετὺ ἰῃ δεγηάειίς οἴδυβε, 
Κοςε. ᾿ἰϊϊ. ὃ 2170. [Ιηϑιεδα οὗ ἅγβϑὶ ρεῖϑβ. Ὁ]. ἴδ: οἰδιιϑεὲ πῆδὺ ὃς ἴγϑῃ5- 

Ἰαϊεὰ, ἐλεγα ἐς εαἰΐηρ, απὰ Ξαιίείγ σπὰ αδωπάσηοο τεμιαίηξηρ.---- ΓΙῸ] 

τεδὰ δϊες (ὦ και κατελειπομεν, ὙΠ), Ος., Καυ., ΚΙ., Βη. 

11-21. Το οᾶτο δηὰ ἀϊβισίδυκίοι οὗ (δ ργονὶ βίοι τηδάδ ἴοσ 
{86 ργιοβίβ δπὰ 1μονῖ68.--- Ὡς σοπίτ δυζοη5 οὗ ἄγβί ἔγιυιϊῖ5, {{Π|65, 
δηὰ οἤετγίηρψβ ἐεπυπγογαῖθα ἰῃ νν. "19 ψΕΓα βίογεά, ὑπάογ ἴΠ6 σᾶγα οὗ 

Οοηδηΐδῃ δηὰ ϑῃϊπγεὶ δηά {πεῖν ϑυ θοσάϊηδίοθϑ, ἰπ (8.6 σμδηθογβ οὗ 

τῃ6 Τεηρὶε, νν. "3 -, ψ Ή16 [Πς αἰδιτ Βυξίοη οὗ {πεϑὲ δηὰ 41} ῥρσίββ 
Ῥογίϊοῃϑ νγνᾶ5 ἴῃ [6 σβαγρε οὗ Κοτε δηὰ ἢϊ8 βυδογάϊπαίεβ (νυ. " “), 

ΜῈΟ ψ γα ἰῃ [ἢ ΡὈΓΙΘΘΠΥ οἰτΐ65, ἀη ἃ ρανα ἰο ἴ86 ῥγίβϑδίβ δηὰ (μ6 
1μενίτε5 δοοογάϊης ἴο {πεὶγ Ἤγάεγ οἱ βεγνίςε, δα δοσοσγαϊηρ ἴο ἴῃς 
εῃγοϊπιθηΐ οἵ {μεῖγ ἤδη ]165.---11. Τα οὐαπιδεγς οὕὙὨ ἐδ ποιιδε οἵ 
γαλιοεῖ]. Ατουῃά ἴδε ΠοΙγῪ δηὰ τηοβί μοΙν ρ]δοεβ οἵ με Τεπρε, 

ἰῃ ἴἢγεα βίοσίθϑ, ψγῈΓῈ βευῖθβ οἱ σμδιηθογ5 (ο΄. τ Κ. 6") δἀδρίεά ἔοτ 
βίογε- ουπΊ5.---12, Οοπαπίαϊ 1] “Ὑδῆνε ἢ [85 ἐϑίδ Ὁ } 158μ64,᾽ ἘΒὶ. 
111. οοἱ. 3282.----ϑὐλύηιδ' 4] νΟΓῪ σοπιγηοη ΠδΠΊ6, ο΄. τ ΟἩ. 3" εἰ αἱ.--- 
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18. "εἰ ε. Ο᾽. τ ΟἈ. τ5ι..--τἰΑζασίαμ]. Οὐ. τ ΟΒ. 1ς5.-- 
Ναζαί!}}. (Γ΄ τ ΟὨ. τ᾽ δτιιε)͵- Α φαἸε1} πᾶπης οὗ 1,ονϊε5 175" ΕΖε. 
1οἹ", ΕἰβθτΠΕΓῈ ΟἿΪΥ οὗ 704}0᾽8 Ὀγοίμογ 2 5. 21" εἰ αἷ. τ (ἢ. 2: 

1158. 27.---σ εγίνιο!")]. Οὐ. τ (. γ1 125.--- οσαδαα]. ΟΓ. τ ΓΒ. 
125, ΠΘΓῈ ῬΕΙΠΔΡΒ ἴδε 88π|6 85 με οἰίεῖ οὗ ἴμε 1,δνὶϊε5 πιθητοπεα 
ἴῃ 35᾽.-- ΣΙ 6. Οὐ. τ (Ὰ. ς" 619 οἱ) χ ς»...,- ς»παοϊα ἢ] “ὙΔΏνΕ ἢ 

βιβίδί η5.".-- Μαμα!}}}. Οὐ. 20. τ (ἢ. 659 ()͵.---Βοεπαία}. Οὐ. τ 
ΓΒ. 45 σϑιβ,---᾿ Αχαγία ἢ] ἰμς ομίοῖ ῥσίοϑε τιθηιοηθά ἴῃ ν. 15.--- 
Κμίον οὗ ἐι6 ποιιδε οΓ Οσοά]. (Γ΄ τ (Ἀ. 9"..--14. Κονε]. Οὐ. τ (Ἀ. 
9", ὙΠΕΓα 584}}π| ἴμ6 βοὴ οἱ Κογέ 8. ἃ ομεῖ ραίε-Κεερεσ, δῃά 1 

ΓΒ. 261, ψβογε Μεβμοίεπιῖδῃ {μὲ βοη οἵ Κογέ 18 ἃ ραίε- Κβερεγ.-- 
1»νιπα}}} (ϑοὴ οὗ Αϑῇεσγ τ (ἢ. 759) ΟὔΪυῪ Βογὲ ἃ [μενϊΐε, ρεσῆδρ5 νὰ 
βου] τεδὰ “Ἡεπιδη" (ἸΏ ἰηβίεδά οἱ [1)3), βίπος Ηεηιδῃ 
( ΓΒ. 6:5 (2) δηὰ Κοζγε (1 (Ὰ. 26.) βοΐ θεϊοηρδὰ ἴο [Π6 ἕδη γ οὗ 
Κοτδῃ.---Ἴγ7ας οὐον 6 ἡγεσιυμ! οὔενίνιρς οΥΓ Οο4] ποὶ {μὲ ἢγϑι 
ἔσυϊ8 ((ῃς νίενν οἵ Οε.), ννῖςἢ δοηρ πὐτ (6 {{πὲ8 γεσὲ σοτὰ- 
ταδηἀθά Ὀγ ἴδε ἰανν, θαὶ 8}} οβεγίῃρβ νο]υηίαγιν Ὀγουρῃὶ ἴο σοά, 
ἴμοβε ποῖ ἴῃ {πε σἰϊαδὶ, θαϊ ρυγε [μδη- οβεγίηρβ (ο΄. ων. 23" Ὠι. 

127), ἐπι ογ 67 ἰο ἀϊδίγίδμίς οἵ [μ656 ἐ᾿16 γεσογυεά ῥογίζοη οὐ Υαΐιυεῖε, 
ἐ.ε., [86 5μᾶτε οἵ [μ6 ῥγίεβίβ (οὐ. ἴων. 7. 33 το “- Νὰ. ς") απ αἴ5ο 

ἐπε νιοσί μοὶν ἐπίπρο, ἴ.ε.,) ἴἰ86 Ρογίίοῃβ οὗ [8ε 5ἰπ-οἤεγίηρβ δῃά 
{γτεβρδββ- οοσίηρβ νι ϊοἢ εγα ἰο 6 εαΐἴθῃ ΟΥ̓ ἴμε ῥγίεϑίβ ἴῃ ἴπῈ 
Βϑῃοί ΤΥ (. Τ,ν. 28. 109 610 (18) 32 (29) 9 το". 11 141 Νὰ. 18" 5") (Βδε., 

Κε.). Ὑε γγεειυὶ! οἤεγίηρς τοῖὶρῃς 4150 ἱποῖυαε ρἰ 5 ἔοσ [με Τεσιρ]ς 

-κοϊά, 5ἰνεγ, αἱδηβι15---(ϑοὸ μεσε ΒΏΒ., ζ΄. ἱπ σοηπεοίίοη ἢ {πε 

το οὶε Εχ. 3539 ,65, Δηἀ {πὸ βεσοπὰ Τεηιρ]ε ΕΖγ. τ 85), θαϊ 
Ῥείίεγ 85 ἀρονε.---1δ. ᾿Ξ άφη 7] (υ. 1.).---επΠϊηϊαηηη] (υ. 1.) (Ὠϊ5 ἴογτα 
οὗ πᾶτῃε Νέα. 12"7- 4 504 }}γ Μὴ αηπ (ο΄. τ ΟὨ. 24’ Νά. τοῦ 7) (- 

1217. Ὁ) 126 ΕΖΥ. το» 7) ἔνε ῥεγβοῃϑ.--ἱϑεμα ] 1,ονϊἰοαὶ δηά 
Ῥτίθβ γ πᾶπλα οὗ ἔγεχαδῃΐ οσούττοηος (ο΄, τ ΟἩ. 24".).--πθλεονια ἑαΐ, 

Αν»ιανίαϊ;, δἠεδοαπίας, ἀγα ἴὭγοα πδιηδ5 ὁσουτγτίηρ ΝΕΤῪ ἰγεαεη!ν ἰπ 

115ῖ5 οἱ 1,ονιε5. ὙΏεβε βυθοσαϊηδίο 1,ον] 68 γοσὰ ἐπ ἐμ οἰδὲδς οἵ {16 
2 γἱοοίς ((΄. 705. 20..") 10 ἀὐδίγίδιϊο ἰο ἐιεὶγ ὀγοίμγον ὃγ σομγδες (1.6., 

δοοογάϊηρ ἴο {με αἰνίϑίοη5 οὗ [με 1,Ἔνίε8 ἔοσ βεγνίςε) ας τοοῖ! ἰο {π6 
Ἔγέαί (1.6., ἴμε ο]4) ας ἐο ἐπε τρια! (1.6., ἴῃς γουῃρ). ΑἹ] 1,ονῖϊε5 

80 οἡ δοοουηὶ οὗ ἰμεῖγ ἄζα ογ γοι ἢ οὐ [86 ἴεγστῃ οἵ {πεὶγ ἀρροίπηι- 

τηθηΐ (ς΄. ν. 13) γνεσε ἴῃ [πε ὑγίεβν οἰ 165 γεγα ἴο γεσεῖνε {μεὶγ ρογίϊοπ 
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οἵ (δε οβεγίηρβ. ΤὨΪΒ5 ρογίίοῃ, (με υπάεγβίοοα οὐ͵οοὶ οἵ 20 ἔνε, 

ἱμποϊυάεα ποῖ οὨΪγ ϑἤάγεβ οἵ ἴπε οογγέδιοης διὰ ἐπε πιοδὲ μοὶν 
ἐπίπρε οἵ ν."ν, Ὀὰϊ 4150 βῃᾶγεβ οἵ {με ῃγϑβί ἔγυϊϊ5 δῃὰ {{π68. Ῥτδοι- 
οΑΙΪγ 5μάγεβ οἱ δε »ηοϑὲ ποῖὶγ ἐπίηρ5 ἴῃ ἃ ᾿ἰΐεγαὶ ϑδεηβε σου ποὶ Ὀ6 

Εἰνεη ἴο γεϑί δηίβ οἵ [μς ῥγίθϑιϊν οἰ 165, βίπος, 85 αἰτεδαγ γηεηιοπθά, 
1ΠῈγ ψετα σεαυϊγοὰ ἰο 6 δδίθῃ δἱ ἴδε βαποίυδιγῃ.--16. ΥΜα τδς 
ἐχοοῤηοη οὐ ἐμοσε γορίδιογοά οΓ ημαΐες ἤγοηι ἰἶγθε γεαγς, εἰς. ἃ 
Ππιϊδιίοη οἵ ν. 1. Ιῃ (86 ῥὈγίεϑε υ οἰτ68 πὸ ρογίίοῃβ ψοσε ρίνεῃ ἴο 

ἴδοβε τεϑιἀθηῖβ ὙΠῸ ΜΈΓ ἴῃ βεγνίος δί [Ἐγυβαίθπα, ΠῸσ ἴο [86 (ἢ]]- 
ἄγε οἵ [μεῖγ ἔα 1165, τυ ο ϑθθ ἰο ἢᾶνε δοσοιηρδηϊθα {μεῖγ ρᾶγεηῖβ 

ἴο 7 βα]ετη.---- γοηι ἰἶγες γεαγς οἷά απ μριυαγάὰ]. Ῥτίεβίβ δὰ 
1μενίϊε5 θερδη ἰο σεοεῖνα ΡΝ] βυρρογίὶ ενϊἀθηιν δἱ ἴῃ ἀρὲ οὗ 

ἴλχες γεᾶτβ. ΟΠ] άτεη ὑπάεῦ (ἤγεα γθᾶτθ γε γα σεοκοηθα ῃδίυγα! 
85 Ὠυγβίηρ 60 ε5.---ὸν “δι6 ἐπίπρ οὐ ἐαομ ἀκα} ἐ.6., ἃ5 ἴῃς ἀν οὗ 
680} ἀδγ τεαυϊγεὰ (ΚΡ... Και.), θεϊίοσ (ον λἰς ἀατν ρογοη (ἈΝ τα., 

Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.) ((( Νε. 1:1").--17. Απά ἴη γεραγὰ ἰο δ 

γερὶδιγαδίοη οἵἉ ἐδ:6 ῥγίοσίς ἐξ τυας ἀσοογάϊηρ ἰο ἐπεὶν Κανη ες (ἴϊ. [6 

[αἰ μογβ᾽ Βου565)--ποὶῦ ἐπα 1ουΐίος ἴγονι πυεΐν γεαγς οἱὰ αμᾶ 
μῤιυαγὰ Μαῖα τερίϑίετεά ὃγ ἐμεὶγ ἀὐυϊοίοης ἐμ ἐιοἷγ σομγϑες (ἴον 
βεσνΐς)---Ἰ. ΤΕ τερ βίγαϊίοη οἵ [μ6 ῥγίεϑίβ γγᾶϑ βί ΓΙ Εν σεπεδὶορ- 

ἰςδὶ, ψ Ὦ}ε ἰΒδί οἵ ἰῃς 1,ονἰ [68 γ858, δοςοσαϊηρ ἴο ἴπε οἰαβϑεβ, ὑαϑεὰ 

ρου ἴδε {ἶπλῈ δῃη ἃ πγδηηεγ οὗ {Πεῖγ βεσνῖςε.--- ἔγοηι πυερὲν γεαγς οἰ 
απὰ μῤιυαγά]. Οὐ τ (Β. 23". "..--18. Αππά ἰο γερίοίον (ἴ.6., στιὰ 
1δε ρίχροβε οἵ γερ  βίεσίηρ) ἐλεεῖν οπἐϊάγεν, ἐκεῖν τυΐνες, απ ἐιεἷν 5οηδ, 
απὰ ἱμεὶν ἀαπρλίογς, οἩὨ 4:6 ἐμέέγε σοπργεραϊίοη (ἱ.ε., οἵ (Βε. ἐητἶτα 

Ρτἰεβίμβοο})] δεςοογάϊπ ἰο Β6. ἃ Ἵοοῃ{ἱπυδίϊομ οἱ ἠο γίνε (ἈΓ5) 
(ν. .) αἴτεν [με ραγεῃιῃεϑίβ (νυν. 19.) ἼΠα τηθῃ ἴῃ ἴμ6 ῥγίεϑίϑ᾽ οἰ(6 8 
αἶβο ψέσγε 0 γερίσίον ἐδμιοὶγ οἰ] άγεη, εἰς. 80 1Πκεννῖίβε Κα. (νοῦ 

Ζοε., Οδ. ἴο!]ον), Ὀὰΐϊ μα τεπάθγβ 9 ρέυε ἰο ἐμεὶγ ὀγείμγεν (ν. ν) 

εν πᾶ ἰο ἐμ γερίοίεγεά οἵ αἰ! ἱμεὶν οἰ ἡ]άγεη, ἐμοὶγ τοῖνες απ ἐδοὶν 

δοης ανπῷὦ ἐποὶν ἀαμρλίογς, ἰο ἐπ τυμοῖς μά (1.6., οἵ ἴ[μ6 πυῖνοβ, 

50η8, δηὰ ἀδιιρῃίεΓ5) (50 αἶβο Βε., ἔογ 2710). Βαϊ ἰξ 15 Βεϊῖεγ ἢ 
ΚΙ. Κονι. ἰο τεραγὰ ν. 15 85 ἃ ςοῃ{πυδίϊοη οὗ ἴῃς ἀεϑογ ρίίοη οὗ (86 

τερὶβιγαϊίοη οἵ ν. 15. [{ βεγνεὰ 85 δῃ δησγοϊγηεηΐ οἵ δΥΈΣΥ ΔΈ 6 Γ 
οὗ (πε ἔαυλ ]ε5 οἵ [μ6 ρῥγίββίβ.---- ον ἐλεν ἐπὶ ἐπεὶν γα πζμδησδς ἰὐεγα 
«οογ [0 σομϑοογαίε ἐἠιοηη5εἶνες ἐπ μοί ἐγι655]. ΤῊΘ δῃγοϊτηθηΐ νγᾶ8 50 

ςοιηρϊεῖε (Πδὶ ἘΝΕΓΥ πηεπθοῚ οἱ (με ῥγίεϑίβ᾽ [811}}165 γθσεϊνθα ἢ 5 
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β5ῆδτα (45 ἃ γτεννασγά), θθοδιιϑα [πε ῥγίβϑίβ 80 ἐδ  {ΠΠῸ]}]γ, Ἔβρεςοίδ!ν ἴῃ 
186 παδίίοσ οὗ ρυγβοδίίομϑ, ρεγίοττηϑδαἃ (με ἀυϊε5. οὗ {πεὶγ ΠΟΙῪ 
οβῆςε, οΟΓ ἴῃ6 βϑβϑϑαβα ΠΊΔΥ 5ΙΠΏΡΙΥ πηθᾶη ἴμεν βδης δε ογ Ὀυκίοὰ 

1βοιλβεῖνεβ ἰῇ ἃ ΔΟΙΥ τρδηηοῦ ΙΓ (με ἀϊδισδυϊίοη οὗ ἴῃ βδοτεὰ 
Ρογίίοῃβ (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ., Κὶ.). Καυ. οοῃϑίἀεγβ (ῃ6 τηδδηΐη 
50 ἀουδίυ! ἰμδὲ 6 Ιεᾶνεβ {πε ννογάβ ὑπ σδηβἸδίθα.-- -19. 4150 70 Γ᾽ 
{δια σοη5 οὐ Ααγοη τδ6 ῥγίσείς, ἐπ ἧς δεδιγὸς οΥ ἐεοὶν οἰ έο5, ἐπ ἐαοἦε οἷν, 
τὐεγε πὸ: αῤῥοϊμἰεὰ ὃγ παπιε ἰο ἀἰδοίγί διε [0 δυο »ηαὶς αγιοηρ ἐδε 
φνίοσίς, ἀπά [0 δυο ομὲ γερφίσἰεγεά α»"ΟΗς {86 1,συΐ65]. ΤὨΪΐβ σου- 
οἷυάεβ [με ἀεβογίριίοῃ οἵ ἴῃς δηγοϊπηθηΐ δἀηὰ [ῃς ἀἰβιυ θυ τίοη τπεπ- 
τἰοπεὰ ἱπ νν."" “- (Ξο Κὶ.). ΟἸΒΕΙΒ τεχζαγὰ [815 85 βρη πίΑσΥ 

ἴο ν.", ἀγανίηρ ἃ ἀἰβιϊποιίοη θείσνεεῃ (ΠμῈ ῥγίεϑίβ τεϑίαἰηρ ἰπ ἴμ6 

οἰξἶίεβ διὰ ἰβοβα ἰπ ἴδε βυῦδυγῦβ (Βε., Κα., Ζοε., ΟἽἊ.). Βυΐ ἰμδὶ 
Β0ΟὮ 8 αἰβιϊποιοη νγᾶ5 γε! γ ἄγαν Ὀεῦνεθῃ ῥὑγίεϑίβ τεβἀΐηρ ἰῃ ἴῃ 
οἰτἴεβ. οὐ ἴονγῃβ διὰ ἴμοϑα ἀνε] ηρ ἰῃ [6 οὐ γίηρ, βε]ἀ5, [ἢ πεσε 

ΨΈΓΕ ΒΓ ἢ ἀννε !εγβ, 8 Ἔχ ΓΕ ΠΔΕἾ. ἱπαργοῦδῦϊε (υ. ἐ., Βη.). Ὑμεβα 
γν. 171-19 ΔΤ6 ῬΓΟΡΔΌΟΪΝ ἃ ἰδῖε δα ἀϊπίοη (50 Κὶ. Κο»».). 

12. ὈΨῚΡΠ] πδηκίηρ ἴῃ (ὔ.---γ..0] ΚΊ. "γυ, Οτ. "9 ο΄. τ ΓΒ. τε: πὶ 
Φ- (ριοῦθδῦϊγν “- (ὦ) Χωνενίας ἔδνοιτα ΚΙ.-- 18. γῊ}Ἐ} φοπὶς Ηερ. 
Μ58. ἰῃ Κεπηΐς. 11}, δηὰ 30 Ὁ, ὦδβι ᾿Οἰνίας Ὀυὶ ἃ Οζαζας, νϑΐς 

τηυβὶ εἰἴδες Ὀε δ οογγεςιίοη ἔγοπι ΑΝ οὐ οτἱρὶπαὶ (ὦ, τοτὲ [ἰκεὶγ ἴῃς 
Ἰαϊίεσ. Ἐ οἱ Αξαγίαξ.---ν}}}} Οὦ - καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἰ5 Ὀδοοὰ οὔ δὼ 
δηςσίεπὶ αἰ ποσταΡ Εν οὐ οοπβαίθα.----Ἴ}}}}0] νυ. 5. ν. 13.-1δ. }7}}] ο΄. 
2913.---ἸὩ Ὁ )0.] 3 ΗςὉ. Μ58. ἴῃ Κεηηίς. δῃι!ὰ Ὗτ5β8. (εχοερὶ 5) 3), 5ο Κι. 

Κονε. Ὑθε πιοσεὲ ἀἰβηουϊ τεδάϊηρ οἱ ΑἹ Ξῃουϊὰ Ὀε τεϊαἰπεά.---".}5] 
Βῃ. οοττοοὶς ἴο γὉ Ὁ, δοοογάϊηρ ἴο ὦ διὰ χειρὸς, Ὀυὶ (ὦ τιοτε Πκεὶν 
ταϊβσοδα "Ὁ ἔοσ "},2.--1δ. ὈΦΤΠΣ Ἴ200] ὦ ἕκαστος τῇ: ἐπιγονῇς νης Ὦ 
Βη. (Ἀΐπκβ ΤΊΔῪ τεργεϑεηὶ ὉφῸν ϑνν, Ὀαϊ ΑΨ ἐκτὸς (-- Ἴ2590), ροββί δ Ὺ 
τὰς οτίφίπ οὗ 5.--- ΟΡ ὍΝ 2.9] οὐ, 8:, τ Ὁ. τόν---οπυηρυΠ09] οἴμες 
Μ58. '"Ὅ3.---ἼἹ7'Ο ΓΝ δὴ εχδπρὶς οὗ ἃ δίς ὑξᾶρεὲ ψθετε ΓΜ ΟΥ̓ ὨΜῚ 

ἦβ υδεὰ ἴο ρἶνε φτεδίεσ ἀδβηίίεηεββ δὲ ἴῃς τηεηϊίοη οὗ ἃ πεν βυδ)εςὶ 
δηὰ Βεποθ ΠΊΔΥ Ὁε γτεηἀδεγοὰ ας γοφαγάς (Βε., Ετ. ὃ 277 ὦ, ΒΏΒ. 
τιν 8). ὦ τεβὰ γκὶ δἀοριοά ὃγ Κί, Κονι., ΒΗ.---ονύγτ] (Ὁ ἰγαῦς- 
Ροϑβεβ, ρἰδοίης ἴῃς ποσὰ δϊες Ὀηοπ, 1π ὦ ὈπυρῦπΌ2 ἰο]]ονβ ούτε, 
Νείῖμες “βδηρε ἱτχίργονεβ ἴδε ἰεχί. Βη. ἔοϊονβ ἴῃς ογάεσ οὗ ὦ δοὰ 
οὔλἑίβ ὉΠΟΎ ΛΟΨῸΣ (ὕ. ἐ.).---18. ὙΡΊΡΓ] 3 μ58. "γῷ.---19. ΦπυμΣ 599}] ἰηξ, 
«5:Γ. 88 βιιδβί., Κος. 11, ὃ 2338.---20. ΠΌΝΠ]. ὍΣ υβὲ οὗ ἴῃς πουὴ πο 
σὴ 186 Ρτοσοάϊηρ δά )δοϊδνεβ οοσγεβροηβ ἴο [8 ἔγτεχυθηῖ υϑς ψῖῖ (δ ς 
ἔοτοε οὗ δὴ δὰ). ((΄. 85 ργεὰ. Ὠϊ. 229 1 Κ. τοῦ πῃ. τοὶ, ἰπ δρροβίου ]ς. 
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τοῖϑ Ῥγ. 228} ἢ).---Ἱ' ΨΎὉ] εἰἴποτ πῆ. οὗ ρυγροβε (80 τεπάεγεὰ Ὀγ ΟἽ., 
Καδυ., ΚΙ.) ογ οὗ εἰγουπιβίδπος (68. ὃ 1140. 

Βη. δἀοριΐπρ 5υ Ὀϑἰδπια!!}γ ἴῃς τεδαϊηρβ οἵ ὦ (ν. 5.), ρῖνεβ ἴδς ἔο]ονίης 
εχρἰδηδίίοη οὗ νυ. 15:19: ὙΒετΊε ἰ5 Ὠ0 τείεγεηςε ἴο 8 ἀἰβίγ υϊίοι ουϊβῖάε οὗ 
7ετυβαίεπι ὑπ} ν.», Ὅς ἀϊδισὶ υϊου (ν. 15) ἴδκοβ ρίδοε ὠπῶᾶδγ ἐπ 
συεγεῖρἠ! οὕΓὙἩ ἐδι6 ῥγίοσίς ἰηβιεδὰ οὗ “ἴῃ ἴῃς οἰτε5 οὗ [ῃς ῥγίεβίβ᾽"; δηὰ ν. 15 
ἀεβηοβ τῆοσγὰ Ἔχϑοῖὶν ἴμς αἰδιγὶ υϊΐοι: ἰδ 8 ταδάς ἐο δαοῖ ομδ τυΐξε πὲς 

οἵὔερνγίνιρ, ἰο ἐδι6 πιαΐες γον ἐπα αγε ο7 ἐἕγεε γεαγς, εἰς. (Ὀστοτιὴ ((ὦ ὈσΠΊΓ 9) 5 

τερατάεἀ Όγ Βη., δῃὰ τἰρμεγ, 85 ἃ ρ1055). Ὅς τερ βίσγαιοῃ5 (ν. 17), ἁροῖῦ 
νι ςἢ τὰς ἀϊδιγ δυϊοη ττᾶ8 θαϑεὰ, γεσε ΌὉγ (ῃς ῥγίεβίβ σσοογάτηᾷ ἰο ζανενέες, 
ὈΥ ἴδς 1,νἱϊεβ σσρογαΐηρ ἰο ἐμδὴγ σοιγϑες οἵ ἀὐυϊξίοης ἴοτ βεγνίος. Ν,. 1 
1οη σάπια ἔτοσῃ ἴῃς μαπὰ οὗ ἃ τεδάεσ ψῇο οὐβεγνεὰ (μδῖ ν. 11] ἀϊά ποῖ 
Βαττηοηΐβα ἡγτἢ ν. 18, βίηςς ν. 16 ργεβυρροβοὰ 1μδἱ ἰῃς οάτεη νεγα γερὶϑ- 
ἱετεὰ, ᾿ἰβεγείοτε ἃς πτοίς ου ἴδε τηδγρίη, {πδὶ ῃοἢ Ἰαΐες επίεγοάὰ ἴμς 
ἰεχὶ: ὈΦΤΌΓΠ ἰαίετ οοττυρίεά ἰο φπιππῦ, δπὰ 8190 δὲ [Ὡς Ἂεπὰ οἵ τῃ6 
ψεσθα ἸΡΓΟΓΝ ἰδίοσ οοττυρίοα ἰηίο ϑῚΡ Ἰσιργν, Τλεὶνγ νερίσίγαβέονε τοας 
υἱὸς αἷ! ἐποὶν οὔεῤτνίένς, πεῖν ιυῖυες, απὰ ἐπεὶν 5οη5, απὰ ἐπεὶν ἀσμρίἑεγς, οὗ 
ἐλε υυλκοῖδ ἐρηργεραίέονι, ζον ἐπε γ ἰύεγε σοπδοϊδτομοῖν (εξ Τεμ6) ἐηγοϊεά. 
Τλεὶν υυΐνες Βα παριίηρ ἴα ὦ. [{ ἰβ υποετίδίη α]5οὸ ψβεῖμες ὉτΡ ορηφγερα- 
ἐΐον οδτὶ ἀεβίρηαῖς ἴῃς ῥτίεβίβ δηὰ ἴῃς 1,ενϊεβ. ϑίπος ἴμε οοποϊυβίοη οἵ ἴμ8 
γεῦβ6 8 οοστυρῖ, ἴῃ ρτεϑεηῖ ψοσάϑ χρῃϊ θε ἀηἀετϑιοοῦ οὗ απο γέρε, ἱ.2., 
δνῤηρὶμρ (ΗἸΡΉ. ἰπβίεδα οὗ Ηρ.) [πε ΠοΙγ ἀυε5, δηὰ ομα τὺ μᾶνε βουβῃς 

ἴῃ ἴδε νεσβε ἴῃς ποιίίοη [πδῆςς ΠΡ 55] [μαὶ εχαςὶ 1155 οὗ ἔμε ςοηρτεραιίοη 
σετα Κερίὶ ᾿ἰμγουρσὰ πο Β οου]ὰ Ὀς ἀείεττηϊπεα ΒΕ με 411 οοηιτθυϊεὰ 
τθεῖγ ἄυε8. ΙΒ τα 15 ἐχρ᾽δπδίίοη οὗ νν. 1δ- 15 ἄστεεβ ἴῃς ἱπουρῆὶ οὗ ν. 1", 
[δῖ ἴῃς ῥγοάυςὶ οὗ [με Ἰαπὰ οὗ ἴμε ῥυγίεβίβ νγαβ8 ἀϊϑισί θυϊθα ΟὨΪΥ ἴο (δα 
ΤΩΔΪ6 τη οΙΏ ὈοΓ5 οὗ ἴῃς δι, 111ε5 ἀηὰ ἴπο86 το δὰ Ὀδεῃ τερίβίεγοά. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 1-28. ΤΙΣ ἰηναδβίοι οὗ ϑϑηπδομοσῦ.---Βαϑοὰ ὑροὴ 
ἴδε παιταῖἷϊνε οἵ 2 Κ. 185-15, θα ἔγεε!ϊΥ σοτηροβοὰ Όγ ἴμ6 σῃγοη- 
ἴοογ τ σγεδὶ δὐγίαρτηθηΐ δη ἃ [6 ροβϑίῦ]ς ι188 οὗ οἴμεγ βϑουσζοθβ 
(σ. νν." .). 

Βη. δπὰ ΚΙ. δϑϑῖρῃῃ ἴμεβε νεσϑεβ ἰο Μ. Ὅῆε ἔογιμεσ 838γ5: “τΤῆἪἊ 
πατταῖδνε 8 πεῖ μος ἰῃ βίγ]ε ποῖ ἀϊοιίοη (πέος Ηἰϊογαγίει ὠπὰ πιο ἐπ 
Ἡγονα:) ἀερεπάδης ὑροῃ ἃ Κ."" Ὑγεὶ οὔ. ἷπ ν. " δηὰ ἃ Κ. 18:1} [Βε πιδη- 
ὥοη οὗ 1,δομίβῃ. ΟΥ̓ ὉἿΌΣ ὍπΝ ΠῸ ἢ» (ν. 1) τὰ σα ΤΙΣ ΠΠ02Π ΠῸ 
ὯΠῸ2 (2 Κ. 18:19) (Ὀοἷὰ υἱΐεγαποεβ οὗ ϑεθηδοβογ); ο΄ ὨὍῸ (ν. 11.)  ἰἢ ΓῸν 

(1 Κ. 185); ο΄. ν. κ ψῖ 4 Κ. 18:0, (ἢς ἰδίϊεγ οοηίδίπβ ἴῃς ἱμουραὶ οὗ ἰῃς 

ἔοτταοσ; ν. 13 ἢ 2 Κ΄. 1833, γν. 12 1. τὴ 2 Κι. τϑ53-δ,. ν τὲ ὙΠ 2 Κι. 18»; 

ν. 17 νὴ 2 Κὶ. 1:85 τον. 11. 1. (υ, 4150 ν. "}); ν. 18 τ "ἢ 2 Κι. 1838; ν᾿ 19 τ 

4 Κ. 118; ν. 39 ἢ 2 Κι. τοῖδ. 15. ν Ὁ ὙΠῸ 1 Κὶ. τοῦδ, (Οη νν. 12:16 ἡ 

ξυτγίμον 1.) ὙΠ εϑς ρϑγα 5 ἄγε 41} συ βηςϊεπὶ ἰο σον ἴῃς ἀερεπάδηςε οὗ ὁπ 

Ὡδισαίΐνε ὕροῦ ἴῃς οἶμβεσ.0 ΤῊΪΒ Ἵσμαρίοσ 8 8130 δῇ ἱτηπηθαΐαίς οοητηυδ- 
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τίοη οὗ ς. 31, 88 Δρρεᾶῖβ ἔγοτι 4 γεν ἐδιαϑα ἐπίπερε ἷπ ν. 1, δπὰ ἴδε υβὲ οὗ 
ΤῸΝ μα μίμίνδος (ο΄. 3135). Ὅς ζοἸ]ονίης ταδί οὗ [με ΟΒτγοηίς!ετ5 
δίγ]ε αἰϑὸ δρρεᾶγ: [Ι͂ἢ ν. δ διπτν (1. 38), πὺν ((. 114) δηὰ 219 (. τοϑ); 

ἷῃ ν. 7 1ἹῸΠ (1. 28); ἴῃ ν. " ἪΡ (. 84); ἰῃ νν. 12. 17 υσκη ((, 6 δηὰ οἱ). 

ΎΒεβε τπλδλτῖκβ, ἰξ τιυϑὶ Ὀς δοκηονίεάρεά, ἀτε ποὶ νεσΥ ἢυτηετουβ, Ὀυϊ γεῖ 
βυβηοίεης ἰο βυργεβὶ [8 οοπηροβί[ίοη οὗ ἴῃε ΟΒτοηΐϊοϊεσ. Τς βυὈ)εςὶ 

ΤΑΔΥ͂ δδνὰ ἰδὰ Ηἷπὶ ἰο υυτίϊε 8 βίγ]ε 1688 δυίκιναγὰ ἔπη υ508]. 

1. ΑΠὲν ἐδμεσε ἐπε αμά πἶς μα η655] ἴῃ6 τεΐοστηβ οὗ 
Ἡεζεκίδῃ ἀδϑοσι θὰ ἰῃ ος. 29-31. ὙΠῸ ἩΓΕ Π85 Ω0 ἰηίεγεϑὶ ἰπ 
Ἔχϑοὶ σμσοημοίοσυ. ΤΒδ ἱμπναβϑίοη οἵ ϑεηηδοβοῖρ, δοςογαάΐῃρ ἴο 2 

Κ. 18:5, ννγὰ5 ἴῃ (Ὠε ἰουτίεεμι ἢ γεᾶγ οἱ Ηεζεκίδ ἢ 5 τεῖζῃ (νυ. σοτὰ- 

πλδπίδγίεϑ ἐμ ἰοοο). ΤὨς ἀδίςε 85 ἄχεα ὈγΥ (πῈ ΑΞϑΥὺ. ἰῃ8. γγὰ5 701 

Β.Ο, ὙὨῈ αυεϑίίοη οὗ {με ϑβεσοοηά ἱηναβίοη οὗ ϑεηηδοβεγῦ ἴῃ 
ὅφι (ΠΟ ΚΙοΓ᾽5 νον) ἄοεβ οί αϑεςὶ ἴπε ἰηιεγργείδιίοη οὗ ἴμ6 

ΟΒτοηίο γ᾿ 5 παγταῖϊνε.---αϑπά ἐμποαριῤῥεά αἀφαῖΐηοὶ δε 7ογβεά εὐδίας 
απ ἦἠξ ἐποιρῖμ ἰο ὀγεακ ἑρπίο ἱπόηι ἀπὰ 50 Ὀσίηρ ἴμ6πὶ τρηο μήδε]. 

Αοροογαϊηρ ἰο 2 Κ. 18:5, ΘΕ ΔΟΠ ΟΣ ἰοοῖκ [Π656 οἰτ168, ἀη ἃ δοοοταϊην 
ἴο ἴῃ6 Αϑϑυγίδῃ δοοουῃΐ [ΠΟΥ νεγα ἰοσίγ-ϑὶχ ἴῃ πυροῦ ((ΟΤ. ΡΡ. 

294 7.).--4. Απά ἐμόν σἰοῤῥεά αἱ! ἐδα τῤνίηιρε ἀπά Π|6 ὅγοοῖ ὐλίοῖ 

βοιυεά τἄγομρ} {16 νησί οἵ ἐς ἰαμά]. ὙΒεσα ἅγα ηο ᾿ἰνίπρ ϑργίῃρβ 
ἰῃ ἴῃ ἱτηπχοάϊαία πεὶρῃθουγποοά οἵ 7εγυβαίθμη, ἐχοερί ἴμς βἰηρὶς 

Οἰἴβοη, {με ῥγεϑεηΐ νἱγρίη 5 ϑρσγίηρ, δἱ ἴδε ἴοοί οἵ [με Ἀ1}} οὐ πίοι 
τ8ε Τορ]ε βἰαπἀβ. ΤΠ τυτίτεσ [Πθῃ 8 εἰ μοῦ ἀθβου θην με οἸοδίην 

οὗ βργίῃρβ νυ ἱοἢ ποῦν ΠΟ ἰοηροῦ εχὶϑὶ οσ οὗ γι βοῖαὶ σεβεγνοῖγβ; ΟἹσ, 

[86 ποτα ργόρδθ]ε νίενν, ψγὲ δδνα ἃ τπετα ἰεροη δ εχίθηβίομ οὗ 
ἴδε ἀϊνεγίίηνς οὗ [86 νυδίεγβ οἵ [Ὡς Οαἴβοη. ὙὨῖ5 Οἴβοη οσ νι γρὶ ἢ 5 

ϑργην Β ἰῃ ἃ ςᾶνε οἡ ἴδε οδϑὶ 5ἰάε οὗ {πε εἰν πὶ μουΐ ([Π6 ν᾽ 4]}, ἀπ 
115 νγδῖθγβ ἀρρεᾶγ οὐ βίῃδ!]γ ἴο μαννα βονγεά ἰηΐο (8 Κίάγοῃ νον 
δηὰ ἰδὺ5 ψουϊὰ πᾶνε Ὀθεη ἃ βοῦγοα οἱ ΒΌΡΡΙΥ ἴο Ὀεβίερεγθ; ὑαΐ 
Ἰδίεγ ἰἃ νγὰ8 ἀϊνεγίθα (Ὠγουρῇ ἃ ἰὰπηεὶ ουΐϊ ἴῃ (με τος βου ῃ-γεβὲ 
δηἀ τυνεϑί ἴοσ ἃ ἀἰβίδηςεβ οἵ βοῃ6 σἱ,70οο ἴδεῖ (Ὡσουρῃ ἰῃς βου ἢ μοδᾶ 
οἵ πε δδϑί ἈΠ}, ου νυ ὶς ἢ (με Τεπιρ]ςε βἰοοά, ἰπίο ἴῃ Ροο] οὗ 5] οᾶπα 

ἱπ {πε βουϊῃ-οαϑί ρασί οὗ (πε εἰἴγ. [ἢ [818 ἴὰπη6] νγᾶ5 ἀϊβοονογεά, ἰῃ 
188ο, δη ἰπϑογρίίοῃ ἰῃ ρυγε Ηδῦγεν τεσογάϊηρ ἴπ6 τηακίηρ οὗ ἴα 

ἴπηε]; δηὰ, ψἈ}|6Ὲ ἢο ἀδίε ἰ5 ρίνεη, (μετα 5 ἢὸ ἀουδί (μὲ [μῖ5 

͵᾽5 ἴπε εηρίπεογίπα ψοσκ οὗ Η 6 Ζε κί γείοττθά ἴὸ ἴῃ ν. " (2 Κ. 209) 

δηὰ αἷβο μεγε. Ης οἱοῤῥεά {δε ὅγοοὶ τυλέο; βοιυεά “πγοιρῆ ἐπα 
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γί οὐ 146 Ἰαπά ὮὉγ αἰϊνετγίίηνσ [μΠ6 σουγθε οἵ [[8 ννδίεσβ 80 [πδΐ ἴπῈῪ 

ὯΟ Ἰοηρεῦ βονεὰ ἄντ ἴμ6 Κίάτοη νδἱϊεγ, Ὀαΐ ἴο ἴπ6 Ροοὶ ἰπϑίἀ 6 
με οἷἵν νν4}}.---ὅ. 45ὦ4 ἀκ ὑμὴϊ! μρ αἱ! εἴ:6 τοαῖ! ἐπαὶ τσας ὅγοξεη 
σπά προπ ἐξ ἰοιυενςῈ (ν. 1.) απά αποιμεγ Ἐ (υ. 1.) τυαὶ! τυμμοι]. 
Ἠεζεϊκίδῃ ποὶ οὐϊγ τεραϊγεὰ [μὲ οἱἵγ γψ4}} δῃιὰ Ὁ} ἰοννεσβ ροη ἰΐ, 
Ῥυΐ ἷβο, ἃ5 ἃ ἔυγίποῦ τρθδὴβ οὗ ἀείδηςε, 8η οὐϊϑίἀε νψ4}}. ὙΤὨΪ5 

ἰαϑὶ βίαἰετηεηΐ μᾶ5 δε [πουφῃϊ ἴο θῈ σομβττηοὰ Ὀγ (ἢ ἀἸδοονεσυ 

οὗ [πε τεπηδίῃϑβ οὗ δὴ οὐΐεγ ν}4}} “νν Ὠςἢ τᾶν ἀαία δῖ ἃ5 ἴα 858 
Ἠεζεκίδῃ,᾽᾽ ἐποϊοβίησ ἴμε Ροοὶ οἱ 51] οδπὶ ου ἴμε βου ῃ-εαϑί. (Βδ. 

ὙΠ ἢ τείεγεποα ἴο Β]155᾽5 Εχοαναϊοης αἱ «“]ογμδαίοηε, τ804-07, ΡΡ. 
οὐ ἤ. 315 Ὶ - Τῆς Μῆϊο ἐπ διε οὐϊν οὐ θαυϊ4]. (Ο. τι ΓΒ. 1τ ι-. 

Ὑ ΏΟΚΙοΓ τεραγάβ, στ πουΐ συ βηοίεηΐ τεάϑοη, ἐς ΜΉ10 ἃ5 βαυϊναϊεπὶ 
ἴο [δε Τερὶς (ΚΑΤ. Ὁ. 272).--Απὰ ἢς ηιαᾶξς ηηδϑοῖϊε5]. ΤῊΣ ννοσὰ 
»ἱδοῖϊος (ΤΩ υϑεὰ ςοἰ]εοιίνε! γ) ργορεγὶν πιθᾶῃ8 δηγιμίηρ μαι ἰ5 

ςδϑῖ: Βεῆσα ΕΔΡΟΙ5 οἱ ἀείεηςε, ἀδτγίβ, ΟΓΥ Ἔνεη βίομϑϑ ἴο "6 Ὠυτεά 

ἔγοτα ἴῃς ν8}}.--ὅ. Τς ὀγοαά ῥίαοε οἔ {6 ραίδ οὶ ἐδ οἶ)]. ΑἹ- 
του ἢο ρατγίίσυϊαγ γαῖα ἰ5 τηεηοηθά, [Βς τεΐθγεησα ργο δ Ό]Υ ἰ5 
ἴο ἐλμ6 ὑγοαά ῥίαοε ὁπ 4}:6 ἐαξ τχδηϊϊοπβά ἴῃ 20' φ. υ.---Ἴ. (Γ. οῃ Βγϑὶ 
Βαὶξ 2." Ὁϊ. 319 705. 1,.--8. 4, αγηὶ οΓ 3,654} ἃ τλογοὶγ Ὠυπιδη 
Βυρροτῖ, ο΄. 16. 175 18. 21 Ῥ5. σόν ὦ), Τῆε τερεδίεὰ “τ 5" ἰῃ 
νν. 1": ΤΊΔΥ Ὀς σοπῃρατεά ΜΙ ἢ [Β6 “Ἰτταδπιεὶ,᾽ “Οοὐ ν ἢ 5, οὗ 

1βαἴδῃ (15. 7." 85. .0).--9. Αγ 1:15]. ὙὨῈ ΟὨΒγοπίοϊογ τπᾶρϑ {μ6 
ΟΥΕΥ οὗ ενεηΐβ αἰϊεγ 2 Κ. τᾶ, ψΒεσε ἰῃ ν. "2 τηθῃτοη ἰβ τηδὰς οἵ 

(86 ἱπναϑίοῃ οἵ ϑεηηδομασὶ Ὁ σοστεβροηαίηρς ΜΠ ν. ᾿ μοσα. ὙΠῸ 
ἀεϑεσρέοη οἵ Ηδθζεκίδῃ᾽ 8 τηξάϑυγε ἴοσ ἀείεποε δηά ἴῃς σοηβάδηςα 
οὗ ἴδε Ρβορὶε (νν. 1-3) 15 (ῃ6 ΟΒγοηίοϊεγβ δα αἰ τἴοη ἴο (ΠῈ πατταίϊνε 
οἵ 2 Κα. ΗοΑ α͵50 Ρ85585 ουδὲ ἴῃ βἰίδεησα ἴῃς βι Ὀπιλβϑίοη οἱ Ἠθζεκίδῃ 

δηὰ ραγτηεηί οἵ ἰτθιῖ6 τεοοσάθα ἰῃ 2 Κὶ. 18:.-:9 δηὰ σοπίϊπιεϑ5 (Π6 
παιταῖϊνε ψ ἢ (ἢῈ δοσουηὶ οὗ ἴπ6 δι αϑοῪ ἔγοτη ϑεηηδοπογίρ. 

Ιῃ (ἢϊ5 δς ἄγαννβ ἔγοτχ Ὀοίἢ οὗ [με παγτγαϊϊνεβ οὗ 2 Κ.., ἐ.6., σ8:"--1ρ"» 
δὰ 19"-..-- -Βεοίογε 1,μοὐ ἐδ]. 4. Κ. 18ι:-, (Οἵ. οὰ ᾿αολίδι 2551.---ο 
10. ὕον δαὶ αγὸ γὲ ἰγμδήηρῦ}] ΟἿ. 4 Κ'. τ8'".-͵Ο͵ὉἘ᾿Ὲ ἀιυείϊογς ἐν 
δέορε ἐπ “εγμδαίςη:} (ν. 1.). ὙὨΣ Ὀεβίερεα ρεξορῖὶε οἵ Τεγυβαίθτω ἃγα 
δαάτεβθοα.---Τὸ ἀϊε ὃγ  ανηΐηε απὰ ἰμῖγο!]. Οἵ. 4 ἘΚ. τᾶν, ψΠοΓα 

ἴῃ σζοβϑεγ ἰδηριάρα ἴμ6 βατηα [πουρῃὶ ἰ8 ργεβεηιθὰ.---ϑαγίμρ Υαὐ- 
«ὐεῖι, εἰς.}1., ΟἹ. 4 Κι. τ8"..--- Τῆς ΟὨχοηΐο εγ πονν οπἶί5 ἴῃς ἀγριι- 

τεηΐ οἵ (δε Αβϑγτίδη Ὀαβθά ὑροὴ Ηδζε κί μ᾽ Β ἰδ κ οὗ ἰγσοορβ δπά 
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τεϊΐδποε ου Ἐρυρί, ξίνεῃ ἴῃ 2 Κ. 185-35, ροββίθ!]γ Ὀδοδυβε ἴῃς Α5- 
βυτδῃ 5 οοηίειηρί οὗ ΗδΦΖεκίδ ἢ 5 ἔογοαδϑ γηϊρῃϊ ὅθεπὶ ποῖ ἰπῃ δοοογὰ 
ἡ ἴ.6 τα] Π ΑΥῪ ῥγερδγαίίουβ δἰγεδαυ δϑογ θα ἰο ἴῃ πιοηδγοῖὶ 

(νν." “); διὰ Ὀδοδυϑ8 ἴδε γεΐεγεηςε ἴο Εργρί πιραϊ ἱπιρὶγ ἴῃς βθεκ- 

ἴηρ οἵ ἐοτείψῃ αἱ, ψβίςῃ, ἔγοαι ἴμε ΟΒγοηίο]ογ 5 ρΡοίῃί οἵ νἱεν, 

πουὰ μανα θδθη μι η Κα 0]6 ἴῃ ἴμ6 οᾶ5ε οἵ (δε σοοά ἩεζΖεκίδῃ. 

--183-16. Ὑμεθε νν. σοπίηυς (με ἀγρυπιεηί οὗ 2 Κ. 185: "5, ψ ΒΙΟἢ 
Αἰϑο Ἄρρβᾶγβ ἰη  Κ. 19:-., ὙΠὲ Αϑϑυσίδῃ ὑγρεβ (ῃδὲ Ὑδηνεἢ 

οδηηοί ΡῈ Ἔχρεοίεα ἴο βᾶνε [εγιιβαίεπι, θεοᾶυβε [μ6 ροάβ οἵ ἢο0 οἴ βεῦ 

ΡΕΟΡΙε Βᾶνε βανεὰ {μεπὶ ἔγοτι ἴῃς Αϑϑγτίδηϑβ.-- -16. 4,Ααἃ ᾿ῆς σεγυαπές 
ϑϑαΐε γεῖ γιογε, εἰς... ὙὨΣ νυτίϊεγ εἰ μοῦ [ἢ ταΐεγβ ἴο ἢϊ5 δογιὰρ- 
τηεηΐ οἵ (ῃε τηδίεγίαὶ οὗ 2 Κ. ογ (μἰ5 'β ἃ γμεϊογίοδὶ βιδίεπηθηί.-- -17. 
Ης τυγοίδ αἷδο ἰοἴ6γ5]. (ΟΓ. ἴμε Ἰείζεγ τηεπιοηθά ἱπ 2 Κα. 1" 

(15. 37.).-.-.0Γ0 γεῤγοαοῖ ἐμ: αοἀ οἵ 15γαο1]1. ΤῊϊΚ5 πιοῖϊνε οΥ δςὶ ἰ5 
ταδηἰἰοηδα ἴῃ 2 Κ. 1τ9"- 15: 33." (15. 376. 17..33...).--͵Ἴς 2}ι6 ροάς, εἰς.]. 
(. ν. ",, ϑίῃςε ν. 11 δ  Ὀὲ βαἰά ἴο σοζὴς 85 8ῃ ἰπίεσγυρίίοη Ρ6- 
ὕνθεῃ ν. "9 δηὰ ν. 15, 1 ἰ5 τεραγάβαὰ Ὀγ Βηῃ. 85 ἃ μῖοΞ5.---18. (πὸ ἰεν 
αγίεά αὐδῇ α Ἰομά υηοΐοε, εἰς... Οἵ. 24 Κ. τ85. ὙὍὙῆε σοηνεγβαῖίοῃ 
Ῥείνεεῃ ΒΔΌΒΒα Και, (ῃῈ Αβϑυτίδῃ πησβϑοηρεσ, δηὰ ἴδ6 Τ[υάοδῃ 

οἵ ςοἶ415 (2 Κὶ. 185) μα5 θθϑὴ οὔἱεἰοά.---19. ΤΙ 2 Κ. το" ἴῃ μοάϑ οὗ 
16 πδίίοηβ σοπαυεγεά Ὁ [6 Αϑϑυσίδῃβ ἅγὰ οδι δὰ “πὸ ροάβ θαΐϊ 

186 ψοσκ οὗ πιθη 5 μβδηά5."--20. ΤῊ ργᾶγοσ οἵ Ἠθζεκίδῃ ἰ5 ρίνεῃ 
πῃ 2 Κ. 191-19 Δηά ἃ πηεβϑδᾶρε (ηοΐ ἃ ργᾶγετ) οὗ “" 15αίδῃ (με βοὴ οὗ 
ΑπιοΖ᾽ ἰῃ 2 Κα. 19,5... ὙΤῊΪΒ5 ἰ8 ἴῃε ΟὨΪγ ἀϊτγεοί γεΐεγεμος Ὁ ἴῃς 
ΟἸΒγοηίοϊεσ ἴο ἴεϑα ρβϑββαβεβ.---21. (ἵΓ. 2 Κ. το": 1, Ὑ ΠοΓα ἴμ65α 
[δοῖϑ ᾶγὰ φίνεη τηογε ἰπ ἀοίδ]].---Ανπὦ Υ αὐμιυεΐ, δεπὶ απ ἀπο]. ΤῊϊ5 

ἴοττα οἵ Ἔἐχργεββίοῃ σοπηραγθά ψῖτ ἰμδἱ οὗ 2 Κ. 19", “Ἴδε δηρεὶ οὗ 
ὙΔΆν ἢ πεηὶ ἰογίῃ,᾽ 15. ἀστεθαῦ]ε ἴο {πε Ἰδίεγ σοποερίίοη οὗ ΥὙΔἢ- 
ΜΕ πνογκίηρ {Ὠγουρἢ ἀρεηῖβ γαῖμεσ ἰμδη ἀϊγεοςγ. ὙΠῈ δηχεὶ οὗ 
ὙΔην ἢ πιρῃὶ Ῥ6 υπάἀεγβίοοά 85 ἃ ἀΐγεςϊ τπηδηϊεβίδιίοη οὗ ἀεἰτγ, 

Ὀαϊ ποίῖ 50 8 δηρεὶ ϑεηΐ ὉῪ Ὑδῆνει. Ὑδα παγγαῖϊνε ἱταρ] 165 ἴῃ 6 
ἀεβίγυςιίοη οὗ ἴῃ6 Αϑϑγτίδηβ [σγουρὰ ρεβίϊεηςο, δῃὰ (15 πδίη ἔδοῖ 
8 σοῃβτηθά ὈΥ δὴ Εφγρίίδῃ Ἰερεπὰ τεοογάθά ὈῪ Ηετγοάοῖυβ 
(ἰ. 141) (5Κ.).--ἶὔἰΙΠὲς ροἋ] ΝΊβγοο, ργοῦδοὶγ ἰάεηςίοαὶ σπῖϊα 
Νιδὶμ ἴῃς Αβϑγτίδη σοὰ οἱ ἥτε (2 Κ. 1" [5. 37"}).- 6} ἐμαὶ 
οαηις ὕογίἠβ ἥγουε εἶς οτυμ ἰοἱη5] ὨΪβ βοὴ8 Αἀγαπηπηείεςῃ δηὰ 
58Άγοζεσ (2 Κ. 19" ΟΥ. 15. 3725. Τα 5Βίδιεπηεηΐ οἵ ([μῈ Ογοπίοϊεῦ 
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ἰδ τόσα ροϊψῃδηί ἴμδῃ ἰμαὶ οἱ 2 Κι.---22. 4πῶΔ ἦξ γαυε ἐδδηι γε! Ἐ 
05 εὐεγγ 5166]. 

1. ΠΏΜΠ] υβυδ}γ τεπάεγοὰ γα μηεςς, Ὀὰΐ 5'πος [Πἷ5 πηεδηΐηρ 15 υη- 

Βυ 4 8]ς ἴῃ ἴῃς ῥτεβεπὶ ςοηϊεχί, Ῥευ]ςεβ Ἴχρί δίπβ ὈΥ οοππεοιΐης ὙΠ [Βς 
Βδδγ])οηΐδῃ σᾶ “ ποτὰ"; δῃιὰ Υ Ροϊῃιϊης 85 Ρ]., ΓΌΝ, 6 τεγῆονεβ 

ἴδε σγπίδοιίοαὶ ἀἰβηου εν τί ίηρ [μγου ἢ (ῃς Ὠδοοββιτ οὗ οοπϑβίγυίΐηρς πῦνπ 
στ ὈΟΙῊ ἃ 85. δηὰ ἃ Ὀ]. (υ. ἐ.). ὙΒδη ὉΝ 95 ἰ8 ἃ ρίοββ Ἔχρί δίηΐπρ [5 
ΓΝ, (Ο1Ζ. 8, τρος, οοἱ. 125).---ὐκ} Ὀεϊοηρβ ἴο Ὀοΐῃ Ὁλ 21) ἀπά 
γονπ, Κος. ϊϊ, ὃ 334 μι ὈΡΡ25] ἃ ρτερπδηΐ ςοῃβίσυςίου σήμ ὃν; 
Κος. ἐϊϊ. δ 2134. νὖὃν παπέηρ ἰη ὦ, ΒΒ. 4 Κ. 18:5 Ὀσογνν.---ἄ. ΠΡΌΣ 9] 
ᾧ τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν 85 ἷη ν. 3.--Ἴκ} ὦ τῆς πόλεως.--- -.. »)5Ὸ ὙΜῚ2" 
ἸΝΣΟῚ] ὦ, (Ὁ, 5.., ζ΄. 2815 χ0".--δ. ῥιΠΓ"] φ". 1".---ρύῸπ Ὁ Ὁ9.] τῆ 
γον δ5. Οδὶ, 4 πῶ μ6 ιυεριὲ ἢ} ὁπ ἰδ ἰσιυεγξ, σδῃ 5ΟΔτΟ ον ὃς ἴμ 6 ἴγὰς 
τεδάϊηρ; ποῖ γεῖ τῖἢ ὉΡῸ) 28 Ηἰρῃ., ἰβουρῇ ἀείεπάεά Ὁγ ΒΔ8., ψῆο 

τεηάειβ Απῶ ἠδ ὅγοι λέ μ } (τεβιογαιοη) μροπ ἐπα ἰσιυεῦς, .6., “δε τε- 

Ραϊγεὰ τῆς ἰονγετβ. ὦ οπιῖῖβ Ὁ» ὅρη, Ἐ τεπάετβ εἰ δαϑίγωοη! ἐμγγες 
᾿ ἄσομρεν. Ἡκποε τεδὰ εἰἴμεῦ (1) Πλ ὩῸΠ Ὡοχ ὅρν, Απά ἠδ ταϊδεὰ μὴ 

ἰσιυε, 5 ἐξεγεοη (Επι., Κε., Ζος., Κί. Κορι., ΒΗ͂.), οἵ (2) οπιῖε Ὁ 88 ἃ 
ἀϊιιορταρηγ, 4πάῶ λδ γαϊτεὰ τ ἰμ6 ἰσιυεγς (Καὺ. ποῖε), οσ (3) ΟΣ 
γο, Απᾶ Βα Ὀυΐε ἐσιυενς ἐδεγεοη (Βε., Οε.). ὙῊΪ5 1δϑὲ ἰβ ἴο ὃς ῥσο- 
ἐειτοὰ, βίπος πὸ ἰ ποσεγε αεἶϑ υϑοὰ οἵ ἴῃς εγεοίίοῃ οἵ δυϊάϊηρϑ.--- 
πσιτὉ] ἱξ οοττεςὶ ἐσισαγὰς 86 ομέδίάδ; ῬοΞβι ὈΙΥ Ὁ 8 8 ἀἰπιοσταρηγ, 50 
Κος. 1. δ 22ο͵. Ὑεῖ ἰπβίεδα οὗ ΠΥΙΜΝ ΠΟΥ τεδὰ γῖπν πον (Κὶ. 853.) 
σποίδιον τυαἹ!.---Ό"}}0}} υδη της ἴῃ (ὦ, Ροβϑ: Ὁ] ἃ ψἷοββ (Βῃ.).---10. 0529} 
4, Ἑ, οπιῖι ᾿ ργοῦδ]Υ οοστοςι]γ.---12. ῬΓΛῸ2 ΓΝ ὙΠ γΡῖπν ΜΥῚ κυ] 2 Κ. 
1853 (- 15. 367) ῬΓΙΌΖ ΠΝ ΥΉΡΙΠ ὉΠ Ἔν ΝΥ Μη, [Βς δηϊεσεάεηϊς οὗ ΜῊ" 

Βεΐῃρ ὉΝποΝ πγπν, πὴ ]ς ματα ΝΥ 8. 86 ἰπ ἃ ἰδία δηὰ τατὲ σοηβίσυς- 
οη αυδ!γίηρς πλρηπν μα Ἡεξεκία (ΒΏΒ. ΚΙ 1 6). Τὺ (πε (ῃτοη- 
ἰοίετ ψῖνεβ (με [πουρῃῖ ἃ 5:1 πι]γ αἰβεγεης ἴατη. Αςοοτάϊηρ ἴἰο ἴδε δυῖμος 
οἵ Κ., ϑεμηδοβοσί 8805 [μαῖ ἴῃς σοὰ ψῆο μδὰ 5Ξιιβεγεὰ ἢΐβ ἰρῇ ρδοεβ 
διὰ δἰΐδιβ ἴο 6 ονεσίυγηθα οουἹὰ ποὶ Ὀὲ ἰγυβίοα ἴο τεμάοσ αἱὰ ἴο ἢΐ5 
Ῥεορῖε. Ασοογαΐηρς ἴο ἴῃς (μῃγοηίΐοϊεγ, ϑεθηδομογὶρ δἰἰετηρίβ ἴο ἀγουβ88 
ἀϊδιγυβὶ οἵ Ηεζεϊκίἢ.----ονῦ] παητηρ ἴῃ 2 Κ. (δπὰ 13.).--τ την Π210] 2 Κ. 
((5.) Φ τιν πϑιοῦ.--τῦορ ἢ ΝὉ}}] πδηκίηρς ἱπ ὦ Κ. (απὰ 15.).---1-16δ. 

ΎΠΒεβε νεῦϑεβ ἃγὰ οἰθαυ ἀερεηάεηϊ οἡ 2 Κ. 185230. 83. 6 τοι ΟὟ, 126 Σοργο- 
βεηΐβ 2 Κ. 101} τεσ τἴδῃ 85 (ο]]ον8: 
Νν. ΤΥΧΌΝ ὋΡ Ὁ) ΩΝ, ὯΝ ΤΣ ΠῸ ΨΊΠ κὔπ 
ἃ Κ το ΠΙΣΝΠ δ ὌΝ Ὁ ἸῸΡ Ὑν τῆ ΠΡῸΡ πΡκ π)π. 
ΤΠ ΟὨΒγοηΐοῖογ 845 ομβδηρεὰ ἴῃς Ἐχοϊδπηδίουυ βεπίεπος οὗ 2 Κ. ἰηΐο 
δὴ φαυδ}ν βίτοης ἱγοηὶς αυεβιίοη. ὙΠῸ ρῆγαϑθε ἐὴδ ἀΐμρε οὗ Α Ξογνία 
ἷβ ομδηγεοὰ ἱἰηίο ἴπεὸ τότε ἀδδηΐϊς 1 σμᾶὰ τὴν }αἰδεγς, δϑὰ ῥεορίες 15 

ἰηβοτίεὰ Ὀεΐοτε ἰαμάθ. ὙὍΏΘ τειηδίπαεσ οὗ ν. 15 18. ἰδίκδη ἔγοπι ἃ Κ. 1:83, 

ἴδ: 
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ΜΝ. "νυ Θ ὈΥῚΝ ΓΝ ΠΟ ΓΙΣΊΝΣ ΝΣ ΠῸΜ 2) ὈΌΥΙ 
Κ.183: Ὄσμ Ο Ὁ ἸΣῖκ ΤΝ ΚΝ ὈΛΣΣ ΟΝ ὉΣ ὕσππ. 
Ηκτε ἴμε νεῦβα ἰῃ 2 Κὶ. ἰβ βιγεηρίμοπεά Ὀγ ἴδε δά άϊτοπ οὗ [με νετῇ Ὁ") 
διά [με ΟΒγοηίοϊοσ ἴῃ οδαγδοϊογίϑες ἔαβ θη Ἐσρϑηάϑβ ἐμ φοὰς οὔ θεε παδίοπς 
ἰηΐο ἐμ6 ροὰς οἵ ἐδ: παέοης οὗ ἐδτε ἰαπάς, διὰ, 85 Βε ςβαηρεὰ ἐδ κὲμξς οὔἵὈ 

Αςεγνία ἰπῖο ἴῃς πιοσὲ ἀεδηϊϊε 1 απᾶ »"}) 7}αἰδιόγς (υ. 5.), 580 με αἷϑο σβδησοὰ 

 ονε με παπᾶ οὗ ἐμ6 κὲηρ οΓ Αι Ξογνία ἰπῖο ὕγονι τν παπᾶ. ΤῊΪβ ἀερεηά- 
δῇςδ ὕροῃ ἔνο βεραζαία ρδϑβϑαρεβ οἵ 2 Κ. ἐχρδἷπβ ἴμε ἱποοῃϑβίβίθησε 
Ὀεΐνδεη [86 ὑψῸ ρασίβ οἵ ἴῃ νεσϑεὲ. [ἰ 8 οἰ βεγινίβε ρδεουδν [δὲ 5εη- 
ὩδοΒετ απ ἧς ζαέμεγς μου] ἄσυγε ἴῃ ἴπς ἄτγβὶ ρατὶ δῃὰ ἴῃ ἴδε 5ες- 

οἠμὰ ϑεῃηδομογίὉ βμουϊὰ γεΐεσ οὐἱν ἴο δἰπιϑε. ὍΤΕ {ο]]ονίης νέγϑε 
14 ἰβ ἰδίζαεη ἔτοαθῦ, ἃ Κ. 1ϑ59 ἢ ἴμς ἐο]] νης ομδηρεθ: ΓΤ Χα 
Βδοοπιεβ ΤΟΝ ὈΛΩΣ, ἴο τ ΒΙΟΙ ἰβ δἀάθα ἴῃ6 ρῆγαβε 'ΠῚΩΝ ἸΌνυν Ἴθκ; 
2. βἰγεηρίῃμθηβ ὉΣ) τβοτα 2 ἘΚ. υ86ὲ5 ΟἿΪΥ ἴδε ἰδίίετ νεγῸ (85 ἴῃ ἴμε 
Ρτεοδαϊΐης νεῖβθ); ἸῸΡ ἰβ βυι δε τυϊθὰ ἴοτ ἸΣῚΝ; δηὰ ἴοσῦ ΤΙΝ ΓΝ ΣΝ Ὁ 

Ὁ ὈΣΦΎΝ οἵ 2 Κ΄. [πε ΟΒτγοηΐοϊον ρίνεβ ἃ8. "Ὁ Ὁ5ΩΝ ϑχτῦ ὈΣΠΟΝ 2) 12. 
Ιῃ πτίηρς [με ἄγβὲ ρατί οὗ ν. 5, (πε Ογοηΐοϊεσ ργοῦϑὈ μδὰ 2 Κὶ, 
1855 Βαΐογε Ὠἷπὶ, 116 [μῈ ταμίη ογ οὗ [15 νεῦβα ἴβ 5'ΩΡΙΥ ἰῃς δῆϑιγεῖ 

ἴο [86 αυεϑβίίοη οὗ ν. "..--1δ. 5531] ταπιὶπρ ἰῃ ὦ, ἘΪ, 8 ροββίθ!γ ἃ αἴι- 
ΤορταρὮγ.--- λ.}5}} ἸΏΔΩΥ Μ55.,) Ἧτβ8. 51), (οὔ. ν. 17.-ττῦϑ Ν] δἴϊεσ ἃ περὰ- 
{ὖἦνε Ρτοροβιξἰοῃ βεγνεβ ἴο ἰῃ θην ἴῃς ποραῖϊνα, τ ἴμᾷῈ ἴοτος σι 
προ, ἰδ55, Ἐπ. ὃ 354 ὁ (2), ο΄. Κοε. 111. ὃ 3538.---17. ὈλΡΟΥ] ὦ Ξρ. τοῦ 
͵᾽θ οὐϊεῃ υϑϑὰ ἴου γσουδὶ ῃιΐββῖνεβ, νυ. Β.Β.---18. γι} »] (ἄγϑα μ55., δι, Ἢ 
58.» ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἄμε ἴο 55. ἴῃ ν. 17, οἵ. ν. 1..--21.. Ἐπ 00] ΟΥ. 'π-- - ἔτοτι 

ΝῪΣ δὰ]. 7. Ῥεσῆδρβ οὐ βίηα!ν ἸἈχο (ΚΙ. Β1.), Ανπά ϑονιε οὐΓ ἐΐοϑα 

τὐλὸ οανις ζοτιε ὕγονι δεῖς ἰοΐησ.--- 8. 53] βοπιε μ58. δὰ υ3Ν, ἀπά 30 
Βη. ὙὍμε δαάϊιίοῃ ἰβ παίυγαὶ θὰὲ ποῖ ἱῃαἰβρθηββὈ]α.--- τοῦ )}} Απάᾶ 

συϊάδά ἐπενε (ΑΝ., ἘΝ.), Το] ονγθὰ ὈΥ 3.290 ἥγοηι γομπὰ αδοιεῖ, ἰ5 τχοβὶ 

δα κνατγὰ ἰξ ποῖ ἱπιροβϑίθὶθ. ὦ καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς ἀπὰ Ἡ εἰ γα 
εἰς φμέδίδηι; Ἀδηςα τεδα ὈΠῸ Γ} (ν. 5.) ἃ ἐγεαυεηὶ ῥρΆγαβθ, τύ. 145 σϑὶδ 
οδοχ (Ὦ. 22,8, 80 Βε., Οε., Καυ., Βη., ΚΙ. 

24-26. Ηδ6Ζο ΚΙ 45 5 οἴγη 658 δῃὰ ρσὶ ἀ6.---Αὐ δρίΐοτης ἀπά ἰηϊο- 
Ρτείδιίοη οἵ 2 Κι. 2ο:-." (15. 38. 29). ΝΥ Ποῦ τ[Β6 ἀεἴα!}5 ἀγα πιδη- 

οπαά (1) ΗδζΖε κί} 5 βθγίουβ βίο 655, (2) ἰβ Ῥγᾶυδσ ἴοὺσ ΓΕΟΟΥΘΓΥ͂, 

(3) ἰᾷς δοςερίδηςε οὗ ἰδ ῥγάγοσγ, (4) ἴῃε βίρτι οἵ ἢΪβ8 γεσόνεῖυ, (5) 

ἨδζΖεκίδῃ 5 βιιρβεαυθηὶ ρῥγίάθ, (6) ἴπ6 δῆρεγ οἵ Ὑδῃμνει, (7) 

ΗεζΖεκίδ 5 μυπη]διίοη, δηά (8) ἴπῈ βίορραρε οἵ [με αἀϊνίηε σταῖῃ 
ἀυτίηρ ἢἰ5 ἀΔγ5. 

Οα δεοοουπῖ οὗ (μἷ8 δογίἀρταθηὶ Βη. δϑϑίρῃβ [μ686 νεγβεβ ἴο Μ, 5ίπος [86 
ΟἸἈἈγοηΐοϊθσγ, μ (μΐπῖκβ8, σου]ὰ πᾶνε γεργοἀυςεά 30 εὐὐγίης 8 ἤδγγαῖΐνε ἃ5 
2 Κ. 201: φαΐϊϊε ἔν. ΚΙ. (Κον».), οὐ ἴῃς οἴπεγ μδηὰ, τ ΒΕ δϑοῖρσης 

{λεαὶ ἰο ἴδε ΟἨἩτοπίοϊεσ. 
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24. 1π ἰμοδε ἀαγε Ηεσεξίαϊ τας οἱοξ τρΐο ἀφαϊ!} ἃ ἀϊτεοὶ 
αυοίαιίοη οἵ 2 Κ. 20"" (15. 38"). Τῆοϑδε ἀαγ5 ὮΘΙΕ σΔἢ ΟὨΪΥ τηθδῃ 

τὰς ἀάγϑ οἵ [86 Αϑβϑυτίδῃ ἱηναβίοῃ δηά ἰῃς ἀε]νεγαηςς ἔγοπι ϑεη- 
πδοβορ. (ΤὨΪΒ Πκοννίϑα ἰβ (μῈ πιθδηΐης ἰπ 2 Καὶ. 2οι. ΗΖεοκκῖδ ἢ 5 
τεῖστηι νγᾶ5 ὑπνεηγ-ἰηδ γεᾶΓ5 δηὰ ἢ5 ἀδΥβ ψεγα ῥγοϊοησεοά δἴζεσ 5 

{Π|1π655 δίϊθ γεᾶγβ; ἤθηςς [με ἀδίε οἵ 5 [Π1π655 τνὰ5 ρἰδοδὰ ἴῃ 5 
ἐουγίοεη! ἢ γεᾶγ, ἡ ΐοἢ οοἰποϊἀοα τυ (μς ἀδίε οὗ ϑεπηδοβογὶ θ᾽ 5 
ἰηναϑίοη.) ---απά πὰ ῥγαγεά τρηο Υ αὐτυε}}]. ὙὨδ ὈΓΑΥΟΓ 15 σίνθῃ 

ἰῃ 2 Κ. 205 - ([5. 38: .).--᾿τπάὰ μα οραΐε τρηο πἶηε} τὨγουρῃ 
Ιβαίδῃ ἢ [Π6 Ργομιῖβα (μαΐ 5 ἀδγβ βῃου]ὰ θὲ ρσγοϊοηρεὰ βἔζθθῃ 

γεᾶγβ (2 Κ. 20" δ: 15. 38: 5.).--α πὰ ρανὸ κὲνε α 516} ἴῃς 5ἴψῃ οἵ 

της 5Βμῃδάον τηονίηρ θδοκιναγά οἡ (Π6 βυπαϊΐαὶ (2 Κι. 205: 15. 281), 

οὔ εἀ Ὀγ [με ΟὨγοηίοϊεν.--ῶδ. 4μῶΔ Ηοσεξίανρ ἀϊά ποῖ γεμάεν 
αοοογάέπρ ἰο ἐμὰ δεμεί ἰο εἶηι 707 ᾿ς πδαγί τυας ᾿ἰοἀ 9]. ὙΤῊΪ5 

βίδίεπιθηΐ 8 θαϑεὰ ἀροὴ Ηδρζεκίδῃ 5 ἀρραγεηΐ ργίἀς ἴῃ αἰβρίαγίησ 

[ἷβ ἰγεαϑυγεβ ὑηΐο ἴΠπ6 Πλθββθθηρεῖβ οἵ Μεγοάδοι- αϊδάδῃ (ν. ") 
(ὰ Κ. 20:3 “- 15. 39' “). Ηε 5βου]ά ἢανε ἰδκδεῃ ργίάς ποὶ ἱπ ἢΐ5 

ψεΔ ἢ θυΐϊ ἰῃ ὙΔΆΜΕἢ Ὠἷ5 Οοά δηὰ ἀεϊϊνετεσ.-- -Τ Ἴεγοίογε αὐὑγαι 

τὐα5 μῤοη ᾿ὖπι απὰ μάαῖρ ἀπά “εγμδαϊδηι} ἅῃὶ ἱπιογργείδεοη οἵ 

15αἰδῃ 5 ῥγεαϊοϊίοη οὗ [μῈ Βαδγίοηίδη οἀριϊνὶΥ (2 Κ. 2ο!τ 15. 205). 

-,26. 4πὦ ΗἩοφτοξίαῖ ᾿ιρηδοά ᾿έηιδοὶΓ ουεν ἐδο ῥγίάς οὐ κὲς βεατί, 
πὲ απά μὲ ἱπμαδμαης οὐ «εγμδαίσηι, απὰ ἐπε τυγαίμ οὗ Υαἰιυε 

εαγς ποί, οἰς.Ἷ ἃ Ῥσόρεσ ἱπέδεσεησα ἔγοτῃ ΗθΖε κί} 8 δοαυίΐεθεθεηος 
ἰῃ {πε ψογτὰ οἵ Ὑδῆνεῃ (2 Κ. 2015 15. 305) δηὰ (ῃς ἴδοϊ {μαὶ 

ἴδε σαριϊν! ἴοοκ ρῥίδος ἃ σδηΐυγυ ἰαΐεγ. 

217-38. ἨδΖοκΙΔ ἢ ̓5 γα δηᾶ (86 οοποϊυδίου οὗ μὶβ γοΐψῃ. 

Βη. ͵8 ἱῃο!ποὰ ἴο ρῖνε ἴμε86 νεῦϑεβϑ 8190 ἰοὸ Μ (στ [με εχςοεριίοη, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ, οὗ νν. 3.1); ΚΙ. (Χορ".) ἴο ἴῃ6 ΟΒγοπίοϊογ τα ἰγυβινοσίῃν 

Ὠἰβίογίςδὶ ἱῃξοστωδίίοη ἔγοσῃ δὴ οἱὰ εχίγα-δῃοηΐςδὶ ϑοῦγος ἴῃ νν. 89. 3 

(υ. 1.). 

27. Απᾶά ΗἩοξεκία}» μαὰ τοραλ ἢ απᾶ κοηον ἐχοοεάίηρὶν αδμηπάδαη- 
1}]. Ο. τῃε 5ἰ πη αν βίδιεπιθηὶ ἱνγῖσε τερεαϊεὰ οὗ ἴμῈ σοοὰ Κίησ 

7εΒοβμαρμαὶ (175 18.) δῃὰ [86 ψϑα! ἢ οἱ ϑοϊοπιοη (1.5) δηά οἵ 
θανίά (1 (ΙΒ. 295). ὙΠε Κιηρβ ψεδ ἢ ἰ5 τεοογάθα ἃ5 δὴ δχ- 

Ρ͵Γεββίοη οἵ (πῃ ψνοσγίῃ οἵ 5 ομαγαοίεσ. δϑδώνε απ ροϊά απὰ τ ῥίρες 

816 τηδηϊϊοπθά ἰῃ 2 Κ. 20" (15. 393) δπιοηρ {πε ἰγεᾶϑιιγοβ νυ ΠΙΟἢ 

; ΟΣ 
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Ἠεζεοκίδῃ ἀἰβραγεὰ ἴο ἴπε διηρθαββδάογβ οἵ Μεγοάδοι- αϊδάδῃ.-- 
δλίοὶ 45] ἴῃ6 5014}, γτουπὰ 5 ἰο] ἃ (ο΄. σοπηπχθηΐ οἢ σ (ἢ. 125 (22), 

εἰἴμεσ γεργεβθης πρὶ ΕΔΡΟΙΒ ἰη σεηογαὶ (Κ6.), σοβίὶγ γι] θὰ εϑροῦβ 

(Ζοε.), ἰγεᾶβιγεβ, 5816145 {Ππὸ [ῃοβε οἵ ϑοϊοπιοη (9.9) (Β8.), οσ σα 

ἀἰδετγεηῖ ἰεχί (υ. 1.) ῥγεοίομς προ (Β4.).. ὙῊο σηίοϊἀς α150 πῆδὺ Ὀς 
Δῃ ἰπίεγεπος ἔγοτι “με ἤουβα οὗ Ηΐβ ἀγπιοσ" (5 85) οἵ 2 Κ. 
20" (15. 30,).-- 28. Οτγαΐη, πει υυἷπο, απ οἱ]. Ὑεβε ἅγε σερεδί- 
εὐϊγ [ἢ τηεδηιἰοπεά ἰορεί μεσ 85 ἴῃς ρῥγοάυςβ οὗ (Πε ἰαπά οἱ [5γϑεὶ] 
(31: Νυ. 18: Πι. 8 ἀπ 12}1 1.432 18: ,785:Ν6. 51:1 τοῦθ (9) 71.6.15 7. 

3112 Ηο. 2:9.(8) 5:11) Το, χἴ9. 21» Ηρ, τ.) (ΒΠ8Β.).---Ααἰ κα σἰαὶς 70 
“οοῖς Ἐ] [805 (αἴϊες ᾧ, Ἐ) ΑΝ. ““σοίε5 ἴοσ ἤοςκϑ᾽"; [ες ΕΥ. [0]]ονγ5 
Ἐ,, τεπἀογίηρ, “Απά βοςκβ ἰῃ ἔο 45." --29. Οὐ 65] ἴῃ [Πΐ5 σοπηοοιίοι 

ΨΥ] σία 5 ἀηὰ Ποοὶκς ἀλλα ῥοΞϑεσϑίοης οἵ σμσεῤ απά σας ρρεᾶτ ουοΐ 

οἵ ρίαςβ, μεῆςθ [Π6 ἰηἰογργοίδιίίοη οἱ ““νναῖοἢ [ΟΥΡΕΓΒ᾽᾽, Ὧ45 Ὀδδῃ ρίνεῃ 

δε ἃ υϑᾶρε ἰπ 2 Κ. 17’ (Βε., Κε., Ζοε., ΟἽ.). Τδῖβ ἰ5 τσ υν 
τε)βοϊεα 85 ἰπϑατηἰβϑίῖς ΌγῪ Καὺ., Βη. Τα ἰεχὶ 5 ργσοθδθὶ]υ σοτ- 
τυρὶ (υ. ἰ.). νε 5μουϊὰ εἰἴΠογ ῥίδοςε οὐδέθς δ ἴῃς Ὀερίππὶηρ οἵ 

ν. "5 (τεδαϊηρ [ἢ6 νοῦ οὗ ν. "" δ ῥγουϊάεά (Ἰϊϊ. ΒΘ τηδά6) τ τἢ (Παὶ 

νΕΓ56), 4πώῶ ἤδ νιαάξς 7ὁγ μὴηιδοὶ  οίογε οὐδέδδ, εἰς., απά δοαυϊγοα 
}ος5εξοίοης οὐ δδεῤ απ σαϊς ἐπ αδμηπάαηοσ, οὐ νΥἱῃ ἃ 5ἰ Πλ}]ὰΓ σοη- 
βίγυοιΙοη ογϊὶ ἴπΠ6 ννογὰ οὐέες επτίγεϊγ, 4πά μὲ νιαάδ σίογε μοιιδές, 
εἰς. ΚΙ. τεϊδίῃϑ δηὰ ἰγδηϑβϑιαίθβ οὐδθςσ. ὙῊδ οτγἱρίπ δ! γ οὗ (85 ἰ5 
Ῥοβϑίθ!ε νυ ϑυοῃ δὴ ἀν κνναγά ὙτῈΓ 85 (86 (Ὠγοηίοϊοσ. Βᾶ. 
τη Κ5 (86 οἰτίε5. ψεγα ταθδηὶ ὉΠ ΕΠ 85 ρ]δοαβ ἴοσγ τεΐυψε ἔοσ ἴῃ 

βοςκβ δῃά Βογάβ ἰῃ {{π|6 οἵ τ8γ.---ὃ0. Α4πά ἐς σαηις Ἡεξεξίαλ, 

εἰς... ὙΠ6 τγεΐδεγεησα ἰ5 ἴο [ῃ6 εηρίποοσίηρ οσκ ἀεϑογιϑά ἰῃ ν. 4.-- 

ΤΗΣ πρῤῥὸν Οἱμο"} ἴμε Νὶγρίη 5 ϑργίηρ (866 ν. . (δ]]δὰ ὑρΡΡεγ 
ῬΤΟΌΔΡΙΥ ἰπ οοηίϊτγαϑὶ ἴο [Π6 Ἰονεῦ ἢονν οὗἨ ψγδῖεσ δἱ (μ6 επὰ οἵ με 
τυπηε].---Αηὦ ἢ ἰεά ἐμόρι οἰγαὶρ᾽! ἀσιυπ τυοσμιυαγά ἰο ἐπ6 οἷν οἵ 
Ῥαυϊ4)] ἈΝ. “οἡ (16 ννεϑὶ βἰάς οἵ (ῃε οἰΐγ οἱ αν." Τα 

ΗΘ. 8]1ονν8 εἰἴμεσ τεπαθγίηρ, πὰ οὐγ Κηον]εάρε οἵ (με Ἰοσδίϊοη 
οἵ [με εἰϊγ οἵ θανὶά ἰ5 ἴοο ἱπάεβηϊίε ἴον αἃ8 ἴο ἀείεσγγλίηθ Ὡς ἢ ἰ5 

οοτεοῖ. ὙῈῈ ἴοσγιηεσ ἰ5 ἰανουγεά Ὀγ Οε., Κὶ. (παοῖ ἀθν 5ιαἋ! 

Ῥαυϊά:) (ς΄. ν. ",.--31.. ὙῊΪ5. νεῦβα ἰ5 Ἰοϊηθα οἱοβεὶν τἱἢ (Βα Ἰδϑὶ 
εἶδιιϑε οἵ ν. ".--αΟπ͵"ὰὦ Ηεσροκίαν ῥγοδῥεγοά ἐπ αἱ! κὴς τυογὰς απά 50 

Οοά αδϑαπάοηεά μὲρι (Ϊ.6., Ἰεῖε Ηἷπα ἴο Πΐ5. οντὰ ἔγεε υν}}}}) ἐπ ἐὴι6 σαϑδὲ 

οἵ μι αγνεδαδδαάογς οἵ ἐδι6 ῥγίηοος οὐἡὁἨ Βαδγίον ὐπὸ μαά ὅδε 5εμὲ ἰο 
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μεπι ἰο ἐπιφμέγε σοποογπέης ἰλα τοοηάεν εὐἱεϊοῖς παά δδεπ ἐπὶ ἐμε ἰανά, 
ἐπ ογάεν ἰο ἔποιὺ αἱ! ἱμπαὶ τυας ἐπ μὲς πεαγί] Βεσαυβε ΗδΖε κι Δἢ 
εη͵ογεὰ βυς ἢ ὈΠΌΣΟΚΟΩ ῥσοβρεσ Οοά ἰεἴϊ Ὠἷπι ἴο ὨΪ8. οὐτὰ Ὑ}}}, 
ποῖ ἴο Ὀτγίηρς τηϊβίοτίαμε Ὁροὴ ΐπι, Βαϊ ἴο τανθὶ] ἴο ῃἷπὶ ἢΐ5 ῥγίἀ8 
δηὰ ἴῃυ5, 45 ἴῃς 564] βῃονγεά, ἰο Ὀσίηρ ῃἷπὶ ἱπ Ἀυτα ΠΥ απο οὐ 
(ψζ. ν. 5") (Βε., Κε., Ζοεβ.). Τα νεῦϑε [85 αἰϑο Ῥθεῃ ἴδβῃ ἴῃ Ἷοη- 

ἰγαϑὶ ἰο ἴῃ6 ἐοσεζοίης σψογὰβ οἵ ν. 39, [86 ἱπίτοάυςίοτγ ραγίϊο]α 
(131) Ρεΐῃρ τεπάεσγοὰ “Ἡονθεῖς "ἢ (ΑΝ. ΕΝ., Ἡ αἠανιοη, Οε., Β8.). 

1115 ἀουρίυ!, Βονγενεσ,  Βεῖμεῦ ἰδ Ηδεῦγενν ραγίϊςϊε δά ηγἱ 8 ϑυο ἢ 

ἃ τοῃἀοσίηρ.--- 7 }μὸ καά δεεη σομ] (ὦ, Ἡ, Φ, Καυ., ΚΙ.) 15 ἃ Ὀεϊίεγ 

τεδαϊηρ, ἱπνοϊνίηρ πλεγοὶν ἃ σβδησα ἰῃ (ἢ Ηεῦγενν νόναὶ Ροϊηΐ5 

(υ. ἐ.), (ὅδ ἴδιαι οἱ Α͂Ϊ, “το πδά 5εης ἢ(ΑΝ., ΕΝ.).--Γ μὲ τυοπ εν]. 
ΤΩ. ν. ". Ὑμῖβ νγᾶ8 ἀρρσορσίδί οὶ Υ δὴ οδ)εοὶ οἵ ἱπαυΐγυ ὈΥ ἴῃοβα 
ἔτοα Βαργίοῃ, ἴδε βεδῖ οἵ [6 βίαν οἵ (δε τηονεγλθηΐβ οὗ ἴῃς 

Βοανθὶν Ὀοάΐε8. Ασοογαϊηρ ἴο 2 Κ. 20" 5., βονανεσ, (με Κίηρ οἵ 
Βδθυΐοι βεπὶ (Ὠ6 ἐπ θά 55. ἴο σοπάο]ς ψ ἢ ΗδΖε ΚΔ ἢ ἰῃ ἢΐ5 βἰςκ- 

Π655.--32 ἔ. ΤΏΘ σοποϊυδίοη οὗ ΗοΖεκίδ 5 τεῖΐζῃ Ἔχργεβϑθὰ ἰἴπ ἃ 
ἔοιτηυϊα πρᾶγοῦ (μἱ οἵ (με δυΐῖδμοσ οἵ Κίηρϑβ (ἤδη (με υϑυδ] οἣς οἵ (Π8 

ΘΒ γομῃίοϊεν (οἵ. 2 Κὶ. 2)ο"»).--ηὃς ῥίοιις ἀφεα5] οἰϊ μοῦ ἴῃ γεϑρεςί ἴο 
Οοά οΥ πιδῃ οἵ δοῖμ; [μ18 τηδηςομεὰ οηἱγ οἱ Ηεζεκίδῃ ἀπά 
7Τοβίδμ (555) ἀπά Νεβοπιίδῃ (Να. 13.}.-τλο υἱοίοη οὐ [σα αν ἐῆδ 
δος; οἵὗἨἩ Αηι02]1. ΤὨδ τεΐεγεμοα ργορ δῦ ὶν 5 ἴο [86 ΒοΟΚ οἱ Ι5αἰδῇ, 
ΒΒ οἢ οοηϊαίηβ ἴΒ6 δοοουπί οἵ [6 ἱηναβίοῃ οἵ ϑεπηδομογ δπὰ 

ΗΖεκίδ 5 βἰἽςκηθββ, βίπος [μεθα ἄγε ἴῃς ορεπίης σψογάβ οὗ [μαΐ 
ῬοοΚ (ψ΄. 15. 13). --Απὰ Ἐ ἐπ μα δοοῖ οἵ {πὲ κὶπρς οὗ “μάαΐ, απά 
1ςγαε]] νυ. Ἰηῖτο. ΡΡ. 22 ΚΛ (οῃ Ρ. 23 7οΐῃ (9) ἃ8 δῃ εχοερίίζοῃ, τε- 
αυϊτεὰ Ὀγ ἴῃς ἱπβοσίίου οἵ σηῶ, ψὶῖ (η)).--ὐ πὰ ἐδιεν διγίοα κῆρι ἐπ 
ἐμ σϑοοπὲ οἵ 4:6 σεριοῖγες οΥ ἐ᾿:6 5οη5 οἵ Πανὶ]. Βῃ. τερᾶτά5 [Πϊ5 
θυγί4]-ὈΪδος, οὐἱν τηεπ οπθα ἤεσα, 88 ουϊδίἀς οὗ (ῃ6 στανεβ οἵ [86 
Κίηρβ, δηὰ βίπος (5 Ὀείε}} οἰμεγινίβε, δοσοσάϊης ἰο [με ΟὨγοηίοϊεσ, 
ΟἿΪΥ ἱπηρίουϑ Κίηρβ (76 βοσϑηὶ 2139, [οΔϑἢ 245, Ὁ ΖΖίδἢ 26, ΑἢΔ2Ζ 
2857), Βα [ΐηΚ58 [8 βἰδίεμηεηί σαπηοῖ θὲ Δη ἱηνεπίίοῃ εἰἴμοσ οἵ (ΠῈ 

ΟἸΒισοηίοϊεσ οἵ οἵ ἃ {Ππὸ- πλϊηἀδὰ βουγοθ, θὰΐ πγιϑβὶ ταδὶ ἀροη δὴ οἱά 
τα 4016 ἰγδαϊίοη (Κὶ. δοσογάϊηρῖν πλᾶτῖκϑ ἴξ [115 ἴῃ 5 (ΓΔῃ 5] δ[100) 
(Κον»".). Τα βίδίεσηηϊς ἀουθίϊεβ8 18 Ὠἰϊβίοσίς, θυΐ ἰξ ἄοεθ ποῖ 

ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ ἱΆΡΙΥ ἃ Ὀυγία!-οΙδοα ουϊδίάα οἵ (ες τογδὶ βερυ οῆγαβ. 

ΤῊΣ ψογά ἀφορᾷ (ἸῺ) παϊφὶ πιεὰπ μρῥὲγ Ἰοοαϊξίγ, Ἀδποε ἐν 
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δηγὶοα μὲν ἐπ ἐδ περ "εν βατγί οὐ ἐ᾿6 ἐγαυες οὗ 5οη5 οὐ Πϑαυϊά, οὐ ἐνεῃ 

ἃ5 Ἦ τεπάεγο: 7εγ ὀμγίοά μη αδουε {6 δεῤιμονγες οὐ ἐΐ6 δοηις οὗ 
Ῥαυϊά. Βε., Κε., Ζοε., αἴϊεν Τβεηΐι8, ου 2 Κὶ. 20", ςοη͵δοῖιαγε [μδὲ 

186 Ὀυγίαὶ ἐπ ἦι ἀδοδη νγὰ5 ἀπε ἴο [με Ἰδοῖ οὗ τοοσὰ ἴῃ [86 Βεγεάϊδσυ 

Βυγγίηρ- δος οὗ [86 Κίηγβ. “ὙὍὙμε ομίείεδί οἵ (86 βαρ ομγεβ᾽" 
(ΑΝ...) ἰβ ποῖ δῃ 8] ον ῦ]6 σεμάοσίην.--- ἀπά αἱ! ὕμάαῆ απὰ ἐδ ἐπε 

μαδίἑαμὲς οὗ  εγμδαίοηι ἀἐά πὲπε ΠΟΉΟΥ αὐ Μὲς ἀφαξ!} Ῥετμᾶρβ ἰῃ 
ἴῃς Ὀυτηίης οἵ 5ρίςε8 (οἷ. 16:9 21'"). 

24. Ὁ] νδηιΐηρ ἰῃ 2 Κ, 2ο".--- Ὁ Ν}} ὦ καὶ ἐπήκουσεν, Ἐ ἐχαιιάϊυϊέφιο, 
ΚΙ. ΒΗ. ϑυρρεβῖβ. ἼΠγ").---Θ. Π222] ὦ ἀπὸ τοῦ ὕψους, Ὀυϊ ς΄. Ἡ ἐο φμοά, 
6. 51. Ὁ5.»)05}] ὦ καὶ ὀπλοθήκας. Βδ8. ϑυρρεδῖβ ΠΟ ὩΟΟΥ ἀπᾶ ῥγεοίοις 
ἐπέηρε 85 ἴῃ ν. 3.--τῦ τοῦ 503] ἀδείγαδίς υεστεὶς, ο΄. 3619 Ἠο. 13: Νὰ. 
219 76. 25 Ὁη. 113.--28. Γυ2ΌΟῚ] εἰβϑενθεγε δἰγαγβ ΒΒ δ», οἱ. 8: 
(- τ Κ. 915) 89 1η12 (οῃ τό! 8ε6ὲ τοίςἊβϑ), Εχ. σἱἱ ἤ. Οὗ καὶ πόλεις. 

ῬοββίΙΥ Ὁ ΨῸ ἴῃ ν. 3 ἰ ἰπ [86 στοὴρ ρἷδος ὈΥ β8.σῖθαὶ εἰτοσ δηὰ τὲ 
ββουϊά τεδά "Ὁ ὑψι, απᾶ εἰογθ-οἰ δέος (γεῖ 866 ν. 39).--τπΌΠΥ ΠΌΠΩ 555] 
ῶν αἱ! κἰπάς οΥ εαμΐς Οε5. ὃ τλ37.---ῦνννῦ ὈνΎ ΨΥ] τεδὰ στὰ ὦ, Ἡ, πυγικν 
ὈνΎψῦ, 50 Κὶ., Βη. “Κ᾽ οπιῖίβ ἴδε οἴδυβε. ὙΈε νοοδ᾽ βαιξοη πυλμε Βη. 
ἀεβοσῖθεβ 85 δἢ ᾿ιπηθοοββατΥ δἰϊοπιρὶ ἰο ἀἰετεηξαϊς (ἰῃς πογὰ ἔγοιῃι 'δε 

ΡῬτενίουβ ΓΥῚΝ.---2θ. ὉΝ})}} εἰἴμεγ οαΐ οὗ ρ]δος (ϑ5εε ν.. 33) οσ ἃ αἰ ποτ ΡΕΥ 

οὗ ὈὟΨ οὗ ν. " (Βπ.). ὙΤῆε οδ]εοὶ οὗ π᾿» ἱπ τῃς ἰαϊῖεσ σαϑὲ νγχὰ5 ΓΌΣΟΌΥ 
(ν. 3) δπὰ πϑν ἰπ ἴῃς τιεδηΐηρ οὗ σοφμίγε ἰβ ἁπαετβίοοά τ ΠΣΡῸΥ 
2. ὍΡΑ [νυ.--80. γῦ}5] πιοάίε58 πυιο, Κοα. ἰδ. ὃ 334 γ.--ϑϑ.})} Κι. 
ὈἼφν, Οἵ. εἰἴΐμεγ Ὀθὴ ἩΠΪΡΕ. τῖτ 5 δ ββἰπ]διεα οὐ ὈὝψὺ Ρί, σὰ Ὁ 

βγῃοοραίςα, (ε5. ὃ ὅρν.---3 ΨΌ] 9... πΠΉ.--ϑ81.. 150] ΟἽ. τεβὰ 5. 15π 
τ δἀνογβαίϊνε ἔοτος, Οἰδίολειυοῖ.--- ΟΠ] (ὦ τοῖς ἀποσταλεῖσιν͵ 
Ἔ μὲ νοοὶ ἡμεγαπὲ "αὶ ὈΤΘ Ὁ, 50 αἰϑο ὅδ, ἰ5 ρτείεγδθὶςε (υ. 5.).---Ὑ 3] 
ἱπίοσργείεσ ση. 423, ἰηϊεστηεαϊδίοσ θεΐνεεῃ Οοά δηὰ τηδη 70. 335 15. 

4357, Βδπος Ἠεγα ῬγοροΓΥ δτιραββαάοσ ἴ.---82. Ὁ}} τεδὰ ὕψι τ ὦ, Ἡ, 
.8.--38. πῦ}9] ὦ ἀναβάσει, Ἢ τμῤον.--- Ὅ25}] (ὦ καὶ δόξαν καὶ τιμὴν -- 
"2. Ὕ ΤΩΔΥ Ὀὲ ἄμε ἴο ἃ τηϊβγεδὰ αἰ ΟΩΤΘΡΆΥ οἵ ὍΥΝ. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 1-20. ΤΠ γοῖσῃ οὗ Μαῃδββθα (686(")-64: 8. Ο6.).--- 
ΜΆ η Μδηδββθῇ, δἱ {πὸ βαυὶν ἀρὲ οἱ ὑνεῖνθ, σϑπης ἴο (Βε (ἤσοηα 

τῆς Ἰάἀοἰαίτουβ δηἃ δηϊ-ρσορμαείίς ραγίυ ἴῃ [Δ 5εθπβ ἴο πᾶνε 

οδίαϊπαα σοηίτοὶ οἱ αἴαίγβ, δηὰ [πε γουηρ Κίηρ Ὀεσᾶπια [μοσου Ὦ]Υ 

ἰάἀεητθοα νι ῖἢ ἴἴ ἀυτίηρ πἰβ Ιοηρ τεῖΐσῃ. ὕπάεγ δἷβ ραίγομαρε ποῖ 

ΟὨΪγ (μῈ ψνογβῃΐρ δἱ [6 ῃΐρῃ ῥ΄δοαβ ννὰ8 γενίνεά, θυΐ νατγίειε5 οἵ 
Βεδίμεη (Αβϑυσίδη) ψουβηΐρ ψεγε ἱπιτγοἀυοεά. ΑἸΐδγβ ἴο 186 Βοβί 
οἵ δάνβϑῃ Ψψεσα ρἰδοθά ἰῃ [δε σουτίβϑ οἵ ([Ὠε ΤΕ ΠΊΡ]ε ἀπά δὴ (4 ςλεέγαν, 
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Ἰδίε υπἀεγβίοοά 85 ἃ στανεη ἱγηᾶρα, ἴῃ ἴμ6 Τετιρῖε ἰ(56}. ΜδπδβΘΘΒ 
8150 βϑϑοτ βοθὰ ἢἰβ 50 δὰ ργαςιἰϑεὰ αἰνίπαίΐοη. Ηδ βμεὰ 30 
ταυσἢ ἱπποοθηΐ δ]οοά, ργοῦΔΟΪΥ οἱ ἴθοϑε το δαδμεγεά ϑβιγίςν ἴο 
τῇς ποσβϑηΐρ οὗ Ὑδηνεθ. ΤὨυβ 5 γεΐίζῃ, [Βγουρὰ 115 νι Κοάπε55, 

ψνγ)88 Ἰοηξς τεραγάθα 845 μανίηρ βεαὶεὰ (Ὡς ἀοοπὶ οἱ ᾿υἀδ. [πῃ (δε 
πδιτγαίϊνε οἵ Κίηρϑβ, νυ] ἢ ἰ5 ἐητἰγεὶν πτὶ ἴθη Ὀγ (86 Πευϊεγοῃογηῖς 
ΠΟΙΡΊΪογβ, ποιμίηνσ τεϊΐενεβ [ἢ Ὁ] Κη 655 δηὰ ἰουΐϊπεθ5 οὗ Μδῃᾶϑ- 
5688 τεῖρῃ. ἴπ (Ὡς ΟὨγοηίο ει 5 πᾶιταῖϊνε, δόσνένεσ, [ἢ6 Κίησ 

Β.Γ5 σδρΕνὙ ἀπ Ὠυπ1}]65 Πἰπιβο} ἀπά ἰ5 γεϑίογοα ἰο ἢἷβ Κίηρ- 
ἄοπι, δηά, δοκηον)θαρσίηρ Ὑδην ἢ ἴο ΡῈ αοά, δε θυ} δῃ οὐΐεῦ 

ν8]} ἰο (δε οἰ δπὰ σεσηονεὰ (δὲ ἔογείρῃ χοΐβ δηὰ Βεδί μθῃ 8} 81 1815 
ἴτουα [5 πιϊάϑί. 

Νείδιες Βη. ποῦ ΚΙ. δβϑῖψῃβ [5 παιτδνε ἴο οἴμεγ ἴδῃ ἴῃς Ὁβγομῃίοϊεγ 
δηὰ Ὠἷ5 ςδῃοηΐοδὶ ϑοῦγοε. 

1-9. Μαμδββ6 8 8 ἰδοΪ ΔίγΥ.--- ΠΟΡΥ, τ ἢ ΟὨ]Ὺ νοῦν 5 χμὶ οπιΐϑ- 
βῖίοῃϑβ δπἀ ναγίαἰίοῃβ, οἵ 2 Κ. 21'.}ν.--. 2 Κ. 21' δ((45 (ῃς π8π|6 οἵ 
διῖ5 τοῖο, “Ηερ Ζί-θ8}."--2. 4νὰἃ κε δά ἐπα! ιυλῖον τας ευὴϊ! ἐπ 
ἐμ6 ἐγε5 οὐ γαΐηυε}} ἰῃ6 υβυδ] ἐχργεββϑίοῃ ἰπ 1 δῃὰ 2 Κὶ. ἴοσ 518 
οἵ ομὐδμ5. ὙΏεβ6 οὗ Μδῃδββθ ἅτε ρίνεῃ ἰῃ (μ6 [Ὁ] ον ῃρ νεγϑεβ διὰ 
816 ΠΕΓῈ ΠοΠἀεπηηθά 858 ἃ τερειτοη οὗ (πε δρογηϊηδίίοηϑ οἵ [μ6 
δθοτγί ρίηαὶ Οδηδδηϊϊοβ (ο΄. ν. " 28᾽ 2 Κ. τό" 1" ").--3.. Τῆς κῖρῃ 
ῥίαοες εὐλλοῖ; Ηεεοξέανε μὲς ζαίμον μαά ὀγοΐοη ἀοιυη]. (Ο. 31τ.--Απά 
ἦτ γεαγεὰ μ}Ρ αἰϊαγς Γογ {}ι6 Βα' αἰὴπι απὰ »ιαδδ Α:πεγοί]. 4 Ἐ. 21 

[85 ἱπ ἐδ. οᾶϑε ἴδε βίηρυϊαν “ ἴοσ Β84]᾽" δῃὰ “δὴ Αββεδγδαῃ," ψῖἢ 
18ὲ δααϊίομαὶ οἶδυβε κΑ5 ἀϊά ΑΒδὴ Κίηῃρ οἵ 15γδε],᾽᾽ δηὰ τ8ε τυτίτεῦ 
οἵ Κίηρϑβ εν ἀεπεν μ85 ἴῃ παϊπά [ῃς γοσβῃΐρ οἵ ϑοτης ους Βα αἱ, {6 
ἴε Ὑγτίδῃ ομα οἵ Αμδὰρ (σ΄. 17"), δῃιὰ (πε εγεοιίοη οἵ βϑοπὶθ οπα 
βυταδ οἷς ροβὶ (οῦ. 143), Ῥοβϑί ΪΥ σεργεβεητίην (με σοά 685 Αϑίαγίο. 

Τα ΟὨΒτοηίΐοϊοσ (πίη Κ8, ου (με οἴποσ μαηά, οἵ βϑεραγαῖε Β84]5 οἵὐ 

Οὐδῃδδη ἰϑἢ σοάβ δἱ ες} μὶρἢ ρίαςε, τὶ α͵βο, σοστεβροηαϊηργ, 
(ες βδογεά ροΪβϑβ.--- -αἱὴδ δα ποσί οὔὁἨ ἤξαυεη} ἴῃς Πδανθηὶν Ὀοάϊε5 

(ϑυη, πιοοῦ, ἀπά βίαγϑ). ΤῊ5 ψοσβῃίρ, ἰηἰγοάδυςεα υπάεγ Αϑϑγτίδη 

ἰηθυεποθβ, οσ ἐποουγαχοά (ϑβίηςε ἰἰ οΟἰεατὶν μδα ηοΐ θεθ ὑπηκόου ἴῃ 
εαι] ες {ἰπ|6ὲ8 ἴῃ 15γ86}}) (ΟΕΜ. ἘΔΒὲ. 111. “οἱ. 3355), Ὀδοᾶστηα δἱ 

ΟΠςΕ Ργενδὶεηὶ, 48 5 βϑῃονγῃ ὈΥ ἰ(5 γεαυσηΐ τηεηϊίοη ἰῃ ἴῃς 1Πτεγαΐαγα 
οὗ (58 ρΡεγίοα, (88 σεηίυγΥ Ὀείοτε ἴῃς οχὶϊα (οὐ. Ὀΐ. 4. 17" ΖΡ. 
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1 7ε. 8: τ9:2).--4. Απώῶώ πε διεάϊ! αἰαγς ἐπ (1:6 πομδε Υ οπισε] 1.6., 
ἴογ ἔογείψῃ ἀεἰ(ἰε5. οὐ Β8815.--- μεγεοῦ Υ᾽ αἰτεῖν σαὶ ἐπ ὕεγμδαίενε 
5μα}} δὲ νῖν παρις 7ογευον)]. (Οἵ. γ5 τ Κὶ. 8: 9. Τα ῥτγοχηΐϑε οἵ 

Ποιατηδῃ ἃ σε ΓΑ βίη ρ [86 τ οσβὶρ οἱ Ὑδανθἢ ἴῃ Τεγυβαίει ἰουπὰ 

ἐχργαββίοῃ ἰῃ ἴμ6 5016 ψοσβμὶρ οἵ Ὑδανθ ἰῃ (μῈ ΤοπιρΙε.---δ. 41] 
ἐμὲ μοϑσί οὗ μδαυεη]. (Υ. ν. 5.-|ν: ἐμ υο σομγ 5]. ΤΈΣ ΤεΏρΙα οἵ 

Θοϊοσθοη δα ΟὨΪΥ οπα οουτῖ, Ὠδποα [18 νεῦθα ἴῃ 2 Κὶ. (215) ἰ5 

Ροβί-εχὶ!ς (Βη., 51.).-τ. Ιῃ (5 νεῖθὲ Μδῃδϑϑθὴ ἰ8 βδίὰ ἴο 
μάνα Ῥϑθὴ ψυν οὗ 5ἰχ [Ὠΐησβ ἐχργεβϑὶν ἰογθί ἀάθῃ ἴῃ Ὀΐ. 18:9 “-. 

--Ης οαπμδοά ᾿εἷδ 5οη5 9 ῥα55 ἰπγομρ; δε ἢγε] ἴ.6., ᾿ς βδοτι βορὰ 
[με υηΐο ὙδανεβΒ (οΥ. 285).---Α πὰ πε ῥγαοίδεά 5οοϊμιδαγὶπρ) 

Ὀεϑβίἀεβ Ὠι. 18:5....2 Κὶ 21, δἰυἀεά ἰο 450 ἱπ ἴων. 195 [. 95) 15. 2' 
ΜΙ. ς"ἀν) Τ7ς, 27 15. 5γ (Ὁτ. 2..). ὍΤα Κίηὰ οἱ ἀϊνϊπαίίοη τείεττεά 
ἴο ἰ5 υποεγίαίῃ: ἴμ6 ψογὰ 885 θδδη σοπηεοίεα ψ| ἴῃς τοοῖ πχϑδη- 

ἰηρ εἰου, Βεπος αἀἰνίπαίϊοῃ Ὀγ οὈϑεσνίηρς πὸ οἱουἀ5 ογ 5ΞΚΥ, ογ ἴδε 

νψογὰ “ἐγε,᾽ “ἴο ϑγηϊϊε ψ ἢ ἐν] ἐγα.᾽ ΒΟοΙ οἔ ἴμεϑε, βονγενεσ, γε 

ΠΟΥ͂ ΚΘΠΟΓΔΙΥ τοὐεοίεά, Ὀὰΐ ποίην 56 |5[Δοίογυ [85 [δίκθη {μεὶγ 
Ρίδςθ. Τμδ ποζὰ ἰ5 μοϊά ἰο ὈῈ ἀεγίνεά ἔγοπι ἃ τοοῖ τηεδηΐηρ ““ἴο 

αἰΐεῖ ἃ ἤοδγβο π858] βουῃά᾽ (ΕΔ. 11. ςο]. 11190).--ὐπὰ ἤδ ποοὰ 
ἐμπομανΉ 67:15] ἃ8. ΤΟΒῈΡὮ ἀϊάὰ τ Πὶ5 οὰρ (απ. 445 .), ῬΡγοῦΔΟΪΥ 
ὈῪ Βγάτοπιδπου, οσ ψαιοίηρσ (Π6 ΡΪαΥ οὗ ̓ ἱρμί οἵ στίπηρϑ οἱ ̓ ἰχψυϊα ἴῃ ἃ 

οὰρ. Τε ἴθσπι ἱποϊυ 65 ἀἰϊνίπδίίομ ὈΥ Οὔ ΘΟσυ πᾷ ΟΠΊΕΏ 8 ἴῃ βεπεγαὶ. 
--Απά μὲ ῥγαοἑδεά 5ογοον}] Ὑὴὰ ταθδηΐης οἵ [ἢ 5 νετὺ διᾶ5 
Ῥεθῃ νδγίοιιβίυ Ἴχρὶαἰηβά: ἴο ουΐ, ἀπά ἢδηος ἴΠ6 ἀεγίνεά πηεδηΐησ 

Βεῖα ἴο 86 ““Βεγὴβ οὐ ἀγιιρβ βῃγεδάεά ἱπίο ἃ τηδρὶς γεν ((΄. 
«εαὐἱοπογαῇ! Μὶ. τι τ), οσ ἴο οὔβουγε, ἴο 6 φίοοσηυ, αἰβίσεββοά, δπὰ 

ΒΏΉΔΙΪΥ ἴο θὲ ἃ ΒΡΡΙἰδπὶ, ἴο ββεῖκ βοιμθί ΐηρ ἔγομι ἴῃς ἀεί (ΕΒ. 
11]. ςο]. 2900).--- "ὦ με ἱποδμοά ρποοίς απὰ 7αηπη αν Ἐρίγ 5] ἐ.6., 
ΡΕΓΒΟῚΒ ῥγοίεβϑίης ἰο ἀθδὶ νῖα (με. ΕῸΓ ἃ [0]] αἰδεοιπδίου οἵ 
186 ἰογταβ νυ. Ὁγ. 2. ΡΡ. 225 ΔΛ ὙΤδε Ἄσδβαγδοίοσ οἵ ἴμεϑε ροβϑοῦβ 
5. 566} ἰῃ “186 ψὶο οἱ Επάοσ,᾽ 1 5. 28 κ., ψῃὸ ψ85 ἀοβοσ δὰ 
835 ἃ ΜΟΙΏΔῺ ροβϑοϑϑίηρ α Κἤοϑί, πὰ ἴῃ (ἢς τηδίἀδηῃ οὗ Αςΐβ τό" ε., 

ΜὮΟ Μγὰ5 ροββεβϑε ἢ ἃ βρὶ Πὶ οἱ αἰνϊμδίίοῃ. ΜϑηασΞϑΘἢ ἔοβίεσγεά 
ΡΕΟΡΙΪΕΟ οὗ [5 ἀεϑοτίριίοη.---7. ΤῊΣ σγαυεη ἡριαρε οἵ "δι Ἰάοὶ τολέοὶ 
με μαά »ιαἀ6} ἴῃ 4 Κι. 41’, “τε στάνεῃ ἱπηᾶσε οὗ ἴπε Αϑβογδμ." 
ΤΒς ΟὨΒτγοηίοϊοσ Ὀτίηφϑβ ουΐ οἰεασὶγ ἢἷβ σοποερίίοῃ οἵ ἴῃς Αββογδῃ 

ἴδογα πιοηιοπθά: ἰξ ἰ5 δῃ ἰάοὶ. ὙνΒείμεσ ἢς (δουγῃί οὗ ἴδε ἴε- 
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ταδὶς ἀεἰςν Αϑίαγίε ἰπ (ἢ15 σοηηδοιίίοη 5 ποῖ οἷθασ, θαϊ δποίμεσγ 

Ὠᾶχτης ἔγοπι ἴμδὲ οἱ Ὑδανε ἢ τνᾶ5 ἰοςδ] ϑοα ἴῃ ἴμ6 ΤΕΙρΡΙα. 

1. 2 Κ. 21| Ἐ ΠΣ ὙΩΠ ἸῸΝ ὉΦ).---ϑἜἙ. ΓΥΊΣΟ. . . ΠΊΌΣΠ ΓΝ] “ὦ (γδῦ9- 

ΡΟΒ63.---7Γ}] 1 Κ. 21 ἼΩΝ. τ. .. ὈὉ}20] 2 Κ. 89.---ΠΥΦΝ] 2 
Κ. Ἑ νον 190 3νπν ΠΡ ἼΦΝΣ οταϊτεὰ Ὀγ {με ΟἈτοηίοϊετ, βίπος ἢ 
ἀοεβ ποῖ τεοογὰ [πε ἀοΐηρβ οὗ ΑΒδΌ.---4. ΤῊε ἄγϑβί ραγί οἵ 1815 νεγβε ἰβ 
ΒΘΟΓΑΪΗΡΙΥ ἱποοηϑβίϑιθηὶ σἡἢ με βεοοηά, β'πος ἐλε βοιδο οἵἩ Υαἰιυεῖ διὰ 

«]εγμδαίδτε τὲ ποῖ Ἰάδηιίςαὶ. ΚΊο. (οῃ 2 Κ. 214) βυρρεβίβ Ἴ}3 ἴοσγ 
ΤῚΝ Γ22 (ο΄. 2 (ἢ. 285); 51. (5 ΒΟΤ. ου 2 Κ.) τερᾶγάβ (ε νεσϑε 88 ἃ 

ξἰοβ8 ἴο ν. δ (Ὀδβϑθὰ οἱ ν. 7), Ἰορίςδιν Ῥεϊοησίης δἔζεγ ν. ν. Ῥοββίθ!υ 
δε νντίϊες υϑεὰ 7εγυβα]επι, βίπος ἰδ ἱποϊυάοὰ ἴῃς ΤαπΊρ]ς ἀγαᾶ.----7)3}} 

πεδῖς Ὑ ψὩ (ῃς Ρΐ., ἰΔκεὴ ἔτοπι 2 ΚΕ. 215.---ΠΥ12}0] ΚΙ. τεδὰ5 "Ὁ, 
ἐμ6 αἰἰαγς, ἰδεπ γίηρ [Β6 πὶ ἢ ἴΠοϑ8ς στηθητοηδάὰ ἴῃ ν. Ὁ, θαϊ [μο86 866 πὶ 
ἴο μανε Ὀδεῦ Ὀυδὶ δἱ ἴῃς Εἰρῃ ρίδοςβ.--- ον ῸΦ Πν]  Κ. τιν ΟΝ 
ον.-τ-ῦ. ὍΣ ΝΥ] 2 Κ. 215 Ἴ52}»5).---Ἴ}}} ΘΚ, 2 Κ΄, 28, Ὀυϊ ὦ οὗ 2 Κ. 

Ρ]. ὙΠὲ 85. ἴῃ (Κ᾽ ἰ5 ἀουθί1εβ88 ἃ οοττεςιίοη ἔγοπι 2 Κ., ς΄ 285.--2 22 
Ὁ)5] πδηϊίης ἰῃ 2 Κι, δηὰ ᾿ΠἸκεἰὶγ δαἀ δὰ Ὀγ ἴῃς ΟΒγοηίοϊεν, οἷ 283.---ῷ 92} 

πνδηϊίπηρς ἰῃ 2 Κι, εἰβευσβεγε ΟἿἹῪ Ρῖ., 85 β8ι., τηεδηΐηρ ϑογεεγεν, Ὁϊ. 

1819. ἔξει. 58.» ϑογοῦγεδδ, Ἐχ. 2211; τωϑϑβς. Ὁ]. Εχ. γ:: θη. 25 Μδ)]. 35 ἢ. 

πο» 2 Κ. οὐ. ὙὨΐ5 πογὰ 158 δἰνψαγβ υϑεοὰ ἢ ἴδε ῥγεσεάϊησ 

2 (5ζ. οὐ Ρ].} 1 5. 285. 6 15. 819 τοῦ 2 Κ. 215 235 ων. τοῦ! 2οϑ. 3 Ὁ. 

τϑι {, Ἡ. Ρ. ϑυνἢ τερατὰβ θοϊῃ 31κ πὰ "29" 858 βϑοῖὴς ϑ8οτί οἵ ἰάοἱβ 
(ϑα»»". ρρ. 239 5)).- 2] ἱπ 2 Κ. Βη. οοππεοῖβ δἵίεγ ὦ στ πΦ}). 
-οιον550] 2 Κ. ὀψφοῦν, θαϊ 28 μ58. ὥ, , ὦ, οἵ 2 Κ. ροΐπι ἴο ἴδε τεδά- 
ἴῃς οἵ ἃ ΟἈ. 88 ἴδε οτρίπα!.---7. 005] ἰηβίεδα οὗ 2 Κ. 217 γῆφνη.--- 
ὈΣΌΝΠ Γ22] 2 Κ΄. Γ22 δίοῃς, θυϊ ὦν ἐν οἴκῳ Κυρίου αῃιὰ Ἡ ἐπ ἐδνεῤὶδ 
Ῥονὶνὲ, ΤΝῪν Γ22. ὈΝΌΝΠ ἴῃ ΟἈ. σαγίβί!ν ροΐπίβ ἴο την ἐπ 2 Κ.-- 
ὈΝ0Ν] 2 Κι πηπν, το »0] βοσῖαὶ εἴτοσ ἔοσ ὈΠῊΡ 88 ἰπ 2 Κ'., 80 πιοβί; 
γεῖ πᾶν δα αἰξδίτιυϊδιίοη ἔοσ ὈΌΨ 5“ ὈΌΨ ν. ποῖε οὗ Ηρι. ἴῃ ΚΙ., 580Τ..--- 
8. ὙὉ50] 2 Κ. 218 Ὑ)πῦ, (ὦ σαλεῦσαι ἴῃ ὈοΙὰ ρῥίαοεβ, δηὰ Ἡ "πουετὶ 
δηά οοηρηουεγὶ Ῥοὶπὶ ἴο ἴδε τεδαϊηρ οὗ 2 Κ. 85 ογίρίπδὶ, 90 ΟἍ. Βη. 
δυχχεβίβ [μδὲ ἴῃς (Πγοηΐοϊοσ βυθβιτυϊοὰ ἃ πογὰ πιοσα οοσηπιοη ἴῃ ἢἰ5 
εἴπιε. ἫΣ 8 ποῖ υδθὰ ἱπ {με νυτιτἰηρβ οὗ τ[ῃε ΟΒτοηίοϊεσ.---ρῸ] ὁ Κ. 
10. Ὁ }5] το τ 2 Κ., ὥ, Ἡ, ΘΟ, γ), 50 Καυ., Κὶ., Βη.-- 

2 2 Ν5] τεδὰ ὙΠ 2 Κ. δηὰ τββ. ὃΓ.--, 80 Βε, Οε., Κ'ὶ.---ῦ γη] 
4 Κ. 053.--2}} 2 Κι. δῦ. -τουθοσοστν ὈΣῬΠΠ1] δὴ δ ἀϊτίοπ Ὀγ τἴῃ6 ΟΒγοη- 
ἰοϊοτ. τσ 2] 2 Κ. ΠΡῸ "9 ὍΓΝ ΠῚΣ ΟΝ, 50 ἴοο (Ὁ, ἡ» ΒΟΉ ΤΥ 
πᾶνε θδεη ἰηθυεηςεὰ Ὁγ 2 Κ.---9. ἃ Κ. 21 ἰβ ἰδιγοάυοεὰ ὈὉῪ ψὸΨ πϑν.--- 
ὈΟΦΥ 529) ΠΣ ΓΝ] ἰ8 ἐχργεββϑεὰ ἴῃ 2 Κ. ὉΥ {δε ῥτου. 8ἴ. οὗ δε [μἰγὰ 
ῬΕΙΒ. ἢ].) ὈΡΓΝ).---"ῦ] 2 ΚΕ. »Ὲ γι. 

10-18. Μαπαββο᾽Β οδρεν Υ, γοροηΐδηςοθ, δπὰ γοβίοσγαϊἊου. 
- ΤῊϊβ Ραγαρταρῃ, στὰ [μς ἐχοερίίοη οἵ ἰῃε ορεηίης νψογάβ, 4 πῶ 
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γαλιυεῖ; Σραξε, ἰ5 ει γεὶν τναπιίηρ ἰπ 2 Κ., νι ηϊο ἢ ρῖνοβ πο ἱπάϊοα- 
τἴοη εἰἴ μοῦ οὗ Μδῃδββο 8 σδρίϊνν οὐ οὐ δὶ5 τερεπίδπος δηὰ 

τεϑίογαϊίοῃ. ΤῊ ραββᾶρε [θη ἢ85 θεβθὴ γεραγάεά 85 ἃ ρυζε ἰπ- 

νεητίοη, δῃ 8] ον οἱ [βγϑὲὶ ἰπ εχίϊα, δηὰ σεσεϊνεα Ὀγ ἴδε 

ΟὨΒγοῃίοϊεσ πὰ τΒῈ ταοῖΐνε οὗ δοσουπμίίην ἔος Μδῃδϑϑθῆβ υἢ- 

5ΌΔΠ1Υ Ἰοπρ τείρτι---α[γ-ῆνε γεατγϑ---ἃ τεῖσῃ οὗ ἰδαἱ Ἰεησίμῃ Ρεΐπς 
ὉΠΙΒΙΏΚΑΌΪῈ ἴῃ ἴμῈ οᾶ56 οὗ ἃ Κίηρ ΒΟΥ δά (δι. Οσεσο,. 1. Ρ. 

640), οΥ 5 πρὶν ἱηνεηίθα ὈῪ ἴῃ6 ΟΒτγοηίΐοϊεσ [Ὡσουρ [15 ταοῖϊνε 
(δε. Ῥροὶ. Ρρ. 296). Βεβίάεβ (με 5ίίδπος οὗ 2 Κ., δραϊηβι 

Μδῃδββθ ἢ Β σερεηΐδῃοα 8 [6. 1.5’, ψ ΒΙΟΒ, βίμος ἰμαγὰ {πὸ ΠΑΡ Εν Υ 

δ στουμάδαὰ Ὡροὴ ἴῃς βἰῃ οἱ Μδῃδββθῇ, οἰθαυὶν ὅῃῆονβ {μὲ 5 
τερεηΐίδηοα τυβί Ὀὲ τεραγάθα ἃ5 ἃ βοϊΐοηῃ. ΤῊς σᾶ56, ἤόψΈνεῚσ, 

8 ἀἰβετεπὶ πὶ [μ6 βίοσυ οἱ [ιἰβ σαριἱνγ. Μδηδββθ ἢ 5 πᾶτε 

ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ [Π6 Α55Υ. ἰῃ5. διηοηρ [πε ἰἰϑὲ οἱ ἴῃς Κίηρβ, {ΠΡυΐΑγΥ ἴο 
Ἐβδιμδάάοῃ δηὰ Αβυγρδπηίὶραὶ, οὗ ες Ομαίτὶ οουηίτυ, ἐπι γδοίησ 
Ῥμαηίοεϊα δπὰ ῬῃΠ5ια. ὙΠεθῈ βᾶπχῈ ἰδπἀβ αϑο ψεγε εηραρσεὰᾶ 

ἀυσίηρ [με τεΐξῃ οἵ Αβϑυγρδηΐραὶ ἰῃ ἃ τερε!] οι (648-64) 8. (.) 
ἰῃ ϑυρροτί οἵ (Βε Κὶῃρ᾽5. Ὀγοίμεγ Θμδπιδϑἢ- βγη Κίη, νίσεγου δἱ 
Βδρυίοῃ, δπά {ποτὰ ἰβ ΠΟ σεᾶϑοη ΜΏΥ ΜδπΑββθἢ πηϊρῃΐ ποῖ πᾶνε 
Ῥδεῃ ἱηνοϊνοά ἰῃ {Π|8 το ρθ] ΠΟ οὐ μάνα ἱπουστεα ϑυςἢ συϑρίοΐοη. 
Ιῃη {Πδῖ σᾶ5ε ἢδ τὺ ΜῈ }] μανα Ὀξδη ἰδκϑη σδρίϊνε εἰἴμεγ ἴο Νίπενεῇ 

οΥ ἴο Βαργΐοῃ, βίπος [μ6 ἰπϑβοτὶριοη5 5μῃον (μαι [Π6 Κίηρ τεςεϊνεά 
εἰ 4 55165 ἴῃεσγε. 1,86. 8150 Μδῃδββθῇ ταΐρῃί μάνα Ῥδεη γεϊεαϑθὰ 
Διηὰ τεβίοσε ἴο ἢϊ5 ἰἤγοηθ. ϑ0οἢ γεαίπηεηΐ Νέεοθο 1, Κίηρ οἱ 

Ἐχγυρῖ, τεςεϊνθα ἔγοσγη Αβυγθδηΐραὶ. Ηδηοθ 1Π18 σδρνν πὰ 
ΤαΪδα58 σι  Ὀδ τεςοϊνθα 85 Ὠϊϑδίογιοδὶ. (Τ ΗΪβ γεβυξ τνὰ5 Ἔββρθοίδ!ῦ 

τεδοῃεὰ ὈΥ 5... ΟΟΤ. 11. Ρρ. 53 ἤ.; ΚΑΤ. Ρρ. 36) 95.) ὦ. 
δἰ5ο ϑᾶγος, ΗΠ ΟΖ. Ρρ. 458 7.; τ. ἰὰ Ηοραγίῃ, Ατκογὴν ανπᾶ 
Αγολμδοίοσγ, ῬΡ. 114 7.» 80, δα πα πρ ἴῃ ἀΟβίγαςϊ (ῃ 6 Ῥοβϑι ὈΠΠΠΥ οὗ 

[ῃς πατταῖϊνε, Βπα5 αἰ βηου γ ἰῃ (μ6 οἰτουτϊηβίαποθβ ἰῃ ΜΪοἢ [86 
βἰδίεπηεηΐ οοσιτθ; ΤΚΟ. ἘΒὲ. 1. ς0]]. 2926 Κ; Με. ΗΡΗ. 

11. ρρ. 37) ἢ. ΜΊροΚΙΕσ, τ ηο ἔοσγγμεσν με] ὰ (μϊ8. νίενν, 47. 
ὕηιογσμοῖ. Ρ. 122, ὩοΥ, ΡΪαοαϑ Μδηῃδββθῃ᾽β νἱβὶ ἴο Βαθγίοη ὑπάεσ 
Ἐβαγῃδάδοῃ βαιγ ἰῃ 85 τεῖζῃ. ““Μδῃδββεὴ ψ)85 βυτηπιοηδα Ὀεΐοσγε 
Ἐβαγῃβαάάοῃ, Ὀεοίοτε ψ μοῦ ἢ6 ἀοίεηάἀρα ἢἷθ σοπάιϊοϊ πὰ νγὰ5 

δοαυϊίεα. ὙνΒεΙΒοσ [π6 ἱηνεδβιϊ αϊίΐοῃ ννὰ5. με ὰ ἰῃ Αϑϑυτία οἵ δἱ 
Βαργΐοι ἰἰΐ ἰ5 αἰξθουϊε ἴο ἀειεγμιίης᾽" (ΚΑΤ. Ρ. 274).--11. ΤῊ 
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ἷκε οὐ ᾿Α,.55γγία] Ἐβδαυβαδάοῃ οὔ Αϑυσρδηΐραὶ (υ. 5.).-- 

δοοκς]. (1) Εἰχυγαῖϊνε οἱ Μαῃδββθβ ἱγεαίπηθηΐ {Κὸ ἃ ψ]ὰ Ὀεαϑὶ 
(Κε.), (2) νὰ [86 τηεδηΐη οἵ ξείίετβ (ᾧ, Ἡ, ΖΦ, Βε., Οε.), (3) 

Ἰτεγα]: Αβϑγτίδη Κίηρϑ βομῃηδίπηεβ ἰτυϑὲ ἃ Ὠοοῖς ἰπίο [86 ποβίτι 8 
οἵ {δμεὶγ σαρίϊνεβ δπὰ 580 Ἰἰεὰ ἰπεπὶ δρουΐ, ἃ ῥγδοίίος 1] υβίγαϊθα 
ΟἿ ΠΊΔΗΥ͂ Αϑϑυτίδη ταὶ ἰείβ ἰῃ [86 Βγί 8} Μυβουτι (ΒΔ8.), (4) ἴΒ8 
ἅμα οὗ ἃ ῥΐδοθβ, Ὧἃη ὑηκηότῃ Πομέηι (ΤΉ. ἱπ Β6.) (ὉΠ Π ἃ 

ςοτσυρίίοῃ οἱ ἸΠ 5", 7ετίςθο, ΤΚΟ. νυ. 5. οὐ. οἴ). ὙὍβἊς ]ἰΐογαὶ 
νἷεν γγὰ8 ῬΡΧΟΌΔΟΪΥ ἱπίεπαάθα ὈγΥ ἴδε τυτίϊεσ.-- -Τοὸ Βαδγίοη] υ. 5. 
Μοεσυχὰγ (ν. 5. ορ. οἶδ) τη κΚ5 (5. ἃ βυθϑιϊαϊίοη ὈΥ ἃ ἰδίεσ 

506 ΟΥὙ ΠΟρΡγΥ ϑὲ ἔοσ δῃ ογίί μα] ο Ν μουοῖ,. 
14-17. ΜΑτΙ ΒΘ Β Θη]σροσηθηῖΐ οὗ [86 ΟἿΤΥ 161} δῃ ὰ γοζοσγμι 

οὗ ἴδε ουυ8.---14, ΤῊΪΒ “ἀπ ΟἿΪΥ πιεδη ὑμαῖ ουΐδῖἀς ἴῃς εχίβί- 
ἱπῃρ γαυηρατί οἵ (ῃς οἰϊαάεὶ, οῃ ἴδ! τ άψε δῦονε ἴῃς ργεϑδεηὶ Ν᾽ γρη 8 

ϑρσίη, Μδῃδϑϑθὶ σοηῃδίτιςίεα Δηοίμετ ᾿ἰπς οἵ ἐοτιβοαίίοη, τὶς ἢ 
δε οδιτίεα ποτίμνναγὰ ραβϑὶ (86 Τεαρὶς Μοιηῖΐ δηά τουπά ἰῖ5 
πογίμεγῃ 5ἰορε.- -1δ. 4πά κε γομιουοά, εἰς.]1. (Γ΄. νν. 5". ὙΒΪ5 
βιδίοτηθηΐ οἵ ἴῃ6 τεμγονδὶ οὗ ἴῃς 1ογείζῃ σοΐβ δηὰ ἰάοἱβ ἔγοτι (Ὡς 
ΤεραρΪε δηά 7εγιυβαίθηι ὈΥ Μδηδββθἢ 15 ποῖ Ἔχδ νυ σοηδίβίεπί τ 

[με δοςουῃὶ οὗ 2 Κ., ψῃΐοἢ, Κπονίηρ ποιίηρ οἱ Μδηῃδββθ ἢ Β οοη- 

γεγβίοῃ, 8ϑϑίζῃβ βιςἢ ἃ οἰδδηβίην οἵ [86 ΤΕΠΊΡΙΘ δηὰ οἵ ἴδε εἰν ἴο 

]οϑίδῃ (2 Κ. 23..).--17. Νευενίλιοῖοδς {46 ῥέοῤίδ, εἰς.1. ὙὨε 
ΟΒτγοηΐοϊες ἔεϊς (8ὲ πϑοεβϑίϊν οἵ [18 βίδίειηεηὶ ἰπ υἱεῖ οὗ [86 
Ῥεσθδηεηος οὗ ἴμε ἰάοϊδίτΥ πουγίϑῃεά ἀυτίης [μ6 τεῖρῃ οἵ 
ῬΜδηδββθῇ. 

18-20. Το οοποϊυδίοη οὗ Μαπδβ56 8 γείρῃ.--18. 4πῶ 16 
γεσί οἵ ἰδι6 σοἰὶς οΥΓ Μαπα556}}}. ΤῊΪ5 ἔοσγηυα ἰ5 ἀεγίνεα ἔσοσῃ 2 Κ. 21:7, 
Ὀυϊ [δὲ τεπιαίπάογ οὗ [18 νεσϑε 5 ἔγοπι ἴ[8ς (ῃγοηίοϊοσ δπὰ οἰθαυν 

ϑῃονν8 ἃ βοίγοα ἀἰϊβιίηςϊ ἔγοπι 2 Κ.., βίηςε 1 σοηίϊδἰηρα ᾿ὲς 2γαγέγ. 

Ου [δε Ὀαϑ5ἰ5 οἵ [5 βίδἰεπηθηΐ ννᾶ8 σοϊηροβεά ἴπε Ῥγάγεῦ οὗ Μδηδ5- 
86}, ἃ Ηεἰ]εηϊβιϊὶς σοτηροβίτίοη οὗ εαγὶγ ἀδίε [ουπά ἰῃ [ῃ6 Αροογρμα 
(πουρ ποὶ ἰῃ 411 μ55.) (08. 111. Ρρ. 232... [πὰ τὰς Επρ ἰϑὶ εἀϊ- 
οηϑβ οὗ ἴῃε Αροοσυρδδ ἰΐ οσοὺγβ υ5ὲ θεΐίοτε τ Μδς.--- Τῆς τὐογάς 
οἵ ἐμι6 5 6γο] ῬΥΟΌΔΟΙΪΥ τεῖεγ ἴο ρσγορδοίίς δατηοηϊοπϑ δά ἀγεββεὰ 
ἴο Μαμδββθι, ψμϊοἢ, τί [86 ῥσάνεσ, τεσ τεσογάδα ἴῃ ἴμ6 (οἷς 

(οσ μήδίογυ) οἵ ἐμ κὶπιρς οἵ 15γαεὶ (υ. Ἰπῖτο. Ρ. 21).---19. ΤῊΪΒ νεσβα 
86 6115 ἴΟ Βᾶγ σΟΠΊ6 ἔγογῃ ἃ ἰδίεσ Βδηά ἰῃδη ἴῃ ργεςεάϊηρ, δηὰ ἰο Ὀ6 
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ΓΠΟΓΟΪΥ ἃ ἔυ]]ογ βἰδίοηθηΐ οὗ {π6 βδπιθ [αςί5.---ΤᾺς τυογὰς (οΥ ἐδ 
ἀίδιον) οἵ {δι δϑὸγς Ἐ] σῇ βοδγοαὶν τεΐεσ ἴο δηγίμίηρ εἶϑε μη ἐδ 
«υογάς οἵ {1:6 Σεεγς οἵ ν. 15, [Ὡ6 {ΠΠ6 ργοῦὈ]Υ οἵ ἃ βεςϊίοῃ οἵ Τὴς Α εἰς 
οἵ με κἰπρς οὐ 1Ιϑγαεὶ (υ. 5.}---ΔΙ ΒουρΡἢ δὴ ἱπάερεηάδηϊ ψοσΚ ἰ5 Ροσ- 
5016, [που ρῇ ποῖ ργόρδ ]ε (σ. [πίτο. ἢ. 23).---Η-Αἦρ} ῥία,65]. (Γ. 11" 
---Αε:μογίρ). ΟἹ. τ45.---Ογαυεη ἤμαρο5]. Οἵ. 34.--20. Απά ἐδμξγ 
διγίοά μὲρε ἐπ ἐδ ραγάφη Ἐ ο7 μὲς ποι5ε]. ὙὨ6 τεδαϊηρ οἱ ΑΙ, “ὙΤΠΕΥ 

Ῥυτίεα Ὠἷπι ἰῃ δὶβ Βοιι56,᾽ 5 ἃ τηϊβίδικα ἴο θὲ σεοιβεὰ Ὀγ [δε ἴσα 
τεδάϊηρ οὗ (ὦ πὰ 2 Κ. 21:5. 2 Κα. δά ἀβ αἷϑο “ἴῃ (με ραγάεη οἵ 

ὕΖΖα,᾽ ΡῥτοῦδὈ]Υ τηδδηΐηρ οἱ Κίηρ ὕΖΖίαῃ. Τα τείεγεποα σηΔΥ 
Βανε Ὀδεη {Ππθῃ ἰο οης ἰαἰά ουἱ Όγ (μα Κίηρ ἰῃ ἴῃε σουτί οὗ [86 

Ρδΐδςθβ, δῃὰ βίπος ἰἰ ἰ δ δὰ ἐπ ραγάδη οἵ ὨΪ5 οσστι ἤουδε, ΜδμάββῈ ἢ 

ΤΩΔΥ Ὦᾶνε ΡυΪ ἃ Ὠουϑε ἴμογε τ ἱίη [6 στουηάβ οὗ ψὨΪο ἢ νγᾶ5 ἢϊ5 

βαρ ΪοὮσε 8πα αἷβο [μὲ οἵ Απλοη (2 Κ. 215), δῃηὰ ροβϑίθ!υ [οβίδι, 
ΜΏΟ 85 Ὀυτγίοα ἰῃ 5 οὐσῃ βερυϊοῆτγε (2 Κὶ. 235). 

11. Ὀ)ΠῚΠ2] ΠῚΠ 808} τηθδῃ5 δγίδγ, ὑγανεδίθ. Ἡξτε δὰ ἱπ 10. 405 

διοοξ οἵ γέηρ ἴῃ Ἶανν; Ῥεγῆδρϑβ ροΐηϊ ὈΥΠΠ ἔσοτα πῦ, ποοξ, γέηξ, οἱ. 15. 37} 

2Κ. το"... Ῥοϊπιίηρ 130 ἀουδιίέυ] ἰῃ 700.---18. ἡ ἼΠΡ"] παπείης ἴῃ ὥσ, 

θυϊ (ῃς 1ο]ονίης γοσν, ἰσαηβδιθὰ ὈῪ (με βάης πογὰ ἰπ δα, δοοουπῖς 
ἴοτ με οπηββίοῃ.---16. 12» Οτ., τιοϑὶ μ55., Ὁ, ὦ, 1)». Αὐοιξ 25. μ55., 

ὦ, 19»), 50 ΚΙ.---17. 035Ν]85 δἀνεγβαίίνε, 4150 1' το ΕΖγ. τοῦ Π ἢ. τοῦ- Ἐ {. 
Κοε. ἱϊϊ, δ 37)10.-18. 19. ν ὑκοσυ 550] ψδηϊίηρ ἰπ 66.--19.. Ἴπ|} τεδὰ 
τ οὴς Μ5., ὦ, ογ)π, 90 Καϑυ., Βη.---20. ΥἹ2Ρ.}} 2 Κ. 215 2 ὭΗ 

ΚῚΡ 2 γ2. Ηξετα, ἴδ, δα .}3 σῇ ὥ, 80 Βη., ΚΙ. (ϑι., 58ΟΤ. οὐ 

Κ.).--ἸἼον] ὦπα ᾿Αμὼς, 80 ἴοο ἴῃ ζο ]ονσίμς νεῦβεβ. 

21-26δ. Το τεΐσῃ οὗ Απλου (641-630 8. 6.).-- ΤΑ Κεη ἔγομι 2 Κὶ. 
21.΄).:... ΟἹὨ [ἢ15 Κίηρ᾽β Ὀτίεϊ γεΐρῃ ποι μίηρ ἰ5 τεςογάθά Ἔχοερί μαῖ 
ΒΕ [οἸ]οννεὰ ἰῃ [με ενἱ] ἐοοϊβῖερβ οἱ [ιἷβ8 ἔαῖ μεσ, Μδῃδββθὶ οἰεα 
ννᾶ5 βι  βεγνίεηϊ ἰο Αϑϑυτία, δῃαὰ ρσοῦδθ]ν [μ6 ΡΟΙΪοΥ οἵ 5 50ῃ τγᾶ5 
{πε 58π|6, μεποα 5 ἀβδίἢ τῃδὺ ἤᾶνε Ῥεεὴ οαυβθαά ὈΥ͂ δῃ Εργρίδῃ 
Ρατὶγ ((Α5. ... 11. Ρ. 198), Ροβϑι Ὀ]ν τεργεβεη την ἴμῈ Ραιτὶοδῃ5 δηὰ 

Ρυίεβδιμβοοά οἱ 7εγυβαίεπι (Ετρί, θὲς Ηδὗ. Ρρ. 1τό2 ..). Οἰμεῖβ 
τερατὰ [Π6 πιχοίϊνε 85 γε σίου, ἂῃ οί οἵ [ῃ6 δΔάἀμεγεηβ οἵ [με σϑιϑε οἵ 
Ῥυτζε τε] ρίοη (ΚΙ. σε ϑοῖι. Ρ. 320). ὙΠ σᾶιι88 15 γθα ν ἀμκπονπι, 
δηά ἰἰ ἰ5 ἰά16 ἴο σοπ͵δοῖασαθ. ὉΠ βεοίίοῃ 8 ἴα Κθὴ ἔγοπι 2 Κ. 21'"-5 
ψ ἢ ν. 5350 σου εη.---21. Τιρεηγ-ἑτυο γθαγ5]. 11 5 ἀξε ἰ5. ἕοῦ- 
τοςΐ, [πθη Απλοῃ ννᾶ5 ΟὨΪΥ βἰχίθεῃ γεᾶγβ οἷά αἵ ἴῃς Ὀἰγί οἱ Τοβίδῃ. 
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Μοσυτὰγ δοϊάβ ἱπαὶ Απηοῃ ψγὰ8 ρσοῦδΥ δοιίπς Κίηρς τι βθη Ηἷ5 
ἔδίμεσ νγὰ8 ἰπ οδρενγ, δηὰ μεησε οἷον ἔμδῃ ἐνεηϊγ-νο οἡ δἷ8 
δερεβδίοῃ (ΗΠ ΡΜ. Ρ. 3809). ΤῊΣ πᾶπηὲ οἵ ΑπηοΒ τηοΐμεσ, “Με- 
βυ ]οπλεῖῃ (πε ἀδυρδίες οἱ ΗδλτγυΖ οἵ Το δ, αίνθη ἱπ 2 Κ. 21", 

5 οὐχ ἰοα.---22, 45ἃΔ Α»Ἴοη Ξαονί βοεά ἰο αἷϊ ἐπε σγαυδη ἑριαρές, εἰς. 
2 Κ'. 23", “Απὰ δε ψαϊϊκεὰ ἰῃ 411 (8 ψᾶὺ ψΔΙΟἢ Ηἷ8 ἔίμεσ αὶ κοὰ 

δῃὰ βεγσνθὰ ἴῃς ἰάοἱβ νι ϊς ἢ Ηἷ8. ἔδίμες βεγνεὰ δηὰ πογϑῃϊρρεα 
186πὶ.᾿ ὙΤε ΟὨΒγοηίοϊοσ 885 δυτὶ ἀσεὰ δπὰ σμδησοὰ [88 βἰδίεπγθηῖ 
Ὀεοδυβε ἰΐ ἰ5 ἱποοηδίβιίεηϊ τὴ Μαπδβθε Β σερεηίδηςθ, τ Βῖς ἢ Ὠΐ5 

οὐ βἰδίεσηθηϊ 411ονν8.---2δ. ΤῊε ῥΦοῤῖε οἵ 4:6 ἰἸαμἀ] ἴμ6 σοσαπλοη 
ῬΕΟΡΪΕ ἰῃ ορροβίοῃ ἴο ἴδε σουγίίεγβ το μαὰ σοῃβρίγεα αζδίηϑβί 
Απλοη. ΤῊ ΪΒ νϑηρθδηςα ΠΊΔῪ ἱπάϊςαίϊε ἰμδΐ [Ὠ8 Ρδορὶς ψογε ἰανουτεὰ 
ἘγῪ ἴδε σοπαϊοῃβ πμῖς ἢ ργεναὶ θὰ ἀυσίηρ (Βς τείρῃ οἵ Μδπαββθὶ, 
85 ἱπβουρῇ (πὲ δητίγε ρεγίοα δά Ὀδεῃ οτς οἱ αυΐεΐ ἀπὰ σοπίεηϊεά 
ναββδαρα ὑῃηᾶογ Αβϑυτία; ΟΣ ἰΐ ἸΏΔΥ ΟἿΪΥ ὈῈ ἃπ Ἔχργεββίοη οἵ ἴδἊ 
Ἰογαδῖν 80 οἴΐεη ἔεϊ: Ὁ [86 σοπιπηοη ΡΘΟΡΙΪΕ ἴοσ ἃ βονεδγείρῃ. 

21. 2 Κ. 2119 Ὁ ον Ὁ ΥΥΠ Γ2 ΠΟΨῸ ἸῸΝ ὉΨ1.---22. Ὁ1Ν}] 2 Κ. 215 
ἜΝ Ἴθπτοσκ ὙὙνγ 052 Ἴ5ν, τι βίοι (ἢς ΟἩγοηίοϊος ομαΐίβ, ἔοσ τεδϑοῦ. 
ξἴνεη δῦονε.---"Ὧν Ὁ Ὀρτ τ 0251] 2 Ἐ.. ἸΠΡΙΦῸ ὉΣΝ Ἴ29 ἼΦΝ ὈΘΥ̓ΠΟΓΙΝ ἼΣΡῸ 
Ὁτ.---28. ΤῊΣ ΟΒτοηΐοϊος ομιἱὶβ 2 Κ. 213 δηὰ δάὰϑ [ῃἷ8 νεζβε, δῇ οὗνὶ- 
οὐδ τεΐεγεηςς ἴο Ηἷβ δα ἀἰτίοη ἰο (πε δοοουπὶ οὗ Μϑῃδββθἢ.--Ἰ ἸῸΝ ΜΥΠ 53] 

δ" ὅτι υἱὸς (Α -Ε αὐτου) ᾿Αμὼς; τ ὅτε Αμων ὁ υἱὸς, Βεπος οτίαίμαὶ ὦ 
“ἸῸΝ Ὁ23 2. Ἐ ουὐίίβ ὍΝ. ΡῬΓΟΌΔΟΪΥ ἸῸΝ ΝΥ 85 μὰ] 85 ΤῸΝ 03 

δῖε μίοβ5ε8 ψμῖς ἢ οτερὶ ἱπίο αἰβογεηὶ ἰεχίβ.-- -24. γ»12}}] 2 Κ. 215 
ΤΌΝ ΥἽΣΡ. ον 0} 2 Κ. ἼθΟΣ ΓΝ Ἰγ)Ὸ),.--ῶδ. 195] 2 ΚΕ. 215 Ἴ)). 

ΧΧΧΙΝ.--ΧΧΧΥΝ. Το τοίη οὗ Τοδίδῃ (630-608 8. ς.).--ἼΤΒε 
ιἰβίοσυ οἱ Γοϑίδῃ σοηίαἰηεα ἰῃ 2 Κι. ος. 22. 23, ἀραγὶ ἔσομαι ἴμ6 σῃθῆ- 

ἴοῃ οἵ ιἷβ δοσεβϑίοῃ δῃὰ ᾿ἷ5 ἀθδίβ, ςοῃϑὶβίβ δ γε ὶν οὗ 8ῃ δοοουηΐ 
οὗ [86 ἀΐϑοονεγυ οἵ [με ὈΟΟΚ οἵ [δε ἰᾶνν ἀπά [δε Ξπυδβεαχυεξηί τεΐοόσμμ. 
Τῆς ΟὨτγομίοϊες δυγίά μεθ [818 παιταῖϊνε ἰῃ οεγίδίη ροὶπίβ δηὰ 
ταοά Ά65, ἐπα 6} 115}68, ἀπ ἐχρδῃάϑ ἴΐ ἴῃ οἴβεσβ. 2 Κὶ. ΚΟΥ͂ οὗ ἢὨ0 
τεϊοσταδίοσυ δον οα [ἢ 6 ρΡατί οἵ [οβίδῃ ὑπ} ἢΐ5 εἰ ιθεπίἢ γεᾶγ, 

ψθεη (8 ὈΟΟΚ οὗ {86 ἰᾶνν τνὰ8 ἀϊἰβοονογεά;; ἴῃ6 ΟΒγοῃίοϊοσ, οα (ῃς 
οἴεῦ Βδηά, πᾶ κοβ [86 γουης Κίηρ Ἔχμῖθὶς βρϑοῖδὶ ῥἱεῖν ἴθ γεᾶσβ 
Θα Ποῦ, ἴῃ ἢ5 εἰχζθιἢ γεαῦ (345), ἀπά ἰῃ 88 ὑνει ἢ} γεαῦ 6 θ6- 
εἰμ ἴο ρυγρε ἴμε ἰδηὰ οἵ ἰάοϊδίγυ 50 [μδὶ .ἷ8 σεϊζογγηδίίοη ἰῃ 

ὌὉὃςξἔ[ὃῖ. 
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οὐἱτυ5 ργεοθᾶεβ [πε ἀἰϑοονεσυ οἵ ἴδ6 ὈΟΟΚ οἵ ἴδε ἴανν ἰπϑίεδά οἵ, 85 
ἰπ 2 Κ'., [ο]ονίης ἴπε ἀΐβοονεσγ. Τα γεδϑοῃ οἵ [15 οθδηρα ἰ5 ρ] δίῃ. 
δυο ἃ ρίουβ Κίηγ 45 [οϑίδῃῃ πυυϑίὲ Ὀ6 γΓεργεϑεηίθα 85 ρίουϑ ἔσομαι ἢϊ5 
γου δηά πεεοάεά ποὶ ἴμ6 βρεςῖδὶ οδυϑεὲ οἱ ἴμε ἀϊϑοονεσυ οἱ {δε 
ῬοΟΟΚ οὗ ἴδε ἴδνν ἴο ἰπθυδησς ἢἷπὶ ἴο τεῆονε ἰάοϊδίτῖεβ. Τῆς 
ΟἈγοῃίοϊεσ 85 αἷϑὸ οἰγίεα 411 τεΐεσεησε ἴο ἴδε ρυγρίηρς οἱ ἴδε 

Τεχρὶε ἴῃ ἀείαὶ! (τεοογάθα ἴῃ 2 Καὶ. 23.-2), σοῃβηϊηρ ἢ π156} ἴο {με 
βἰησίε βἰδίεηεηΐ (μαὶ μα ρυγρεὰ ἐΐε πομδε (ν. ὃ). ΤὨΪ5 οπϊβϑίοῃ 
ΤΑΔΥ ᾶνε ὈΘΘΏ 5ἰΠΊΡΙΥ ἄς ἴο Ὀτενὶν, οσ Ὀεσᾶυϑε ἴῃ 2 Κ. 23.“ [86 
ἰάοἰαίτουβ οδ᾽εςβ ψΏΪΟὮ ἃγα σεπιονθα ἃγὰ οἰθαυν ἴμοϑβε δϑϑοοίδιοα 
Μ᾿ Μαπαβϑθῦ, Ὀυΐ δοοογάϊηρ ἰο 2 (Ἐ. 33} Μδῃδββθ Ὠἰ πιο] 
Βαὰ ρυγρεὰ ἴδε Τεταρὶε οὗ (με56ὲ. ΤΈΣ πατταῖϊνε οἵ ἴῃ ἀἰβοονεσυ 

οἵ [δε ΒοοΚκ οὗ [86 ἰανν 8 α5ο τεντι θη. [πῃ 2 Καὶ. 22. [ἢ ΟὨΪΥ 
οἰ ΕΓΒ πηεητοηθά ἰῃ σοπηθφοίίΐοη Μὴ πε τεραὶγ οἵ [πε Τεπιρίς 
816 ΘΒΔΡΏΔη ἴδ 5οτῖρε δηὰ ΗΠ Κι (6 ἰγῃ ῥτίεδι; θαΐϊ ἰῃ 
ΟΒγοηίοϊεβ, Μδδϑείδῃ (με ψοόνεσηοσ οἵ ἴμε εἰν δηὰ ]οδὰ {π6 
Τοοογοσ ἀρρϑᾶγ (νυ. ). ΤὨα Κεαρεῖβ οὗ (Πε ἄοοσ 50 βανὲ Ὀεοοηα 

1ν 68 (ν.", σ΄. 2 Κ. 222), δῃὰ [Βὲ πιοπευ 885 θδε σαϊπεγεὰ ποῖ 
ΒΠΏΡΙΥ ἔσομαι “με ρβορὶβ,᾽ ἐ.6., ([ᾷοβε οἵ ἴῃς 8. Κίηγάοχαι, Ὀὰΐ αἰ5ὸ 
ἔγοπι ἴμῃοϑαὲ οἵ Μαμαςϑοῖ απᾶὰ Ἐρῤπγαὶνει απὰ αἱ! ἰδ γεπιπαη οἵ 
1εγαοῖ. ΑἾβο ἰῃ 2 Κ. 22 ἴδε ἱπρ  σδίίοη 15 (μὲ ἴὩ6 το, γ788 

ἀεῆνεοα ἔγοτι σοηι θυ οη5 πιδᾶς δἱ (πὸ ΤΈΠρΡ]6 δοοογάϊηρ ἴο 
16 διτδηρετηθηΐβ τηδάα ΟΥ̓ Γεμοαϑι, ψὯο ῥ᾽δοεὰ ἃ Ἵμεϑῖ μεϑίὰ Ἂς 
18ε αἰΐϊαγ ἴο τεσεῖνε ἀν1ε8 οἵ οἤευίῃηρβ ἴῃ ΤἤοΠΕΥ Ὀγουφαὶ ἱπίο ἴμα 
Τερὶε (2 Κ. 12 5). ὙΒδ ΟΒγοηίοοσ ἃβϑιιπιε5 [μδὶ [6 ΠΙΟΏΟΥ 
μά Ὀδεη (οἰ]οοιοὰ ὈΥ Ρεγραίείίς 1,ενϊίεϑ8. 

ὙᾺε Ῥσεδςῇαβ οἵ [ῃ68 ἤουϑὲ δἷβο ἃτε ποί ἰῃοβὲ οἵ παίυγαϊ ἀθοδυ, 
83 ἰβ τρ] δὰ ἰῃ 2 Κὶ. 22", Ὀυϊ Ξρεοίβοα!ν [μοβὲ οὗ νἱοίϊδῃος ἄοπα ἴοὸ 
18ς Τεπιρίε Ὁγ ἴῃς ἰἀοἰαίτου Κίῃρβ οἱ Τυἀδῇῃ (ν..}). ὙΈΕ Ονέγϑεεσβ 
οἵ 81} (με ψοσκ αἷϑο ἅσγὲὰ 1,ονϊῖ65, ἃ υ ῈΓ οὗ ψΒοπὶ ἅτ τηθηοηοδὰ 

ΒΥ πᾶπι6 (νν. 1"). ὙΒΕ56 ἅγε δ γεὶγ αυϑεηΐ ἰῃ 2 Κα. ΤΈΣ δοσουπὶ 
οὗ {πὲ Βπάϊηρ οἵ (ῃε Ὀοοῖϊκς δῃὰ (ἢε ἱπαυίγυ οὗ [πε ρσορμεοίεββ δηὰ 
ἴδε επἰετίης ἱπίο [Π6 σονεηδηϊ ἃτὲ ρίνεῃ δβϑεη τα! }ν Αἰ Κα ἰῃ ὈοΪΒ 

παιταῖίνεβ. Βυΐ ἴδε δοσουηΐ οὗ ἴδε τεϊοστηδίίοῃ, βἰπος ἴμαί δ88 
ΔΙΓΕΔΟῪ Ὀδθ δϑβϑίρῃβα ἴο [86 Θϑυ ΕΣ ὙοΑΓΒ οὗ 7οβίδῃ, 18. ἐπεγε! υ 
οπιϊἰεἄ, πῖῖα [ῃς εχοερίίοη οὗ (μὲ οεἰεγαϊΐοῃ οἵ ἴμε Ῥδβϑονεσ, 
ΜΙ ΒΙΟΝ νὰ8 ἃ ἰεδίυγε οἱ 7οβἰδ 8 τείοστῃη (2 Καὶ. 23".3). ΤῊ 5 
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εἰαθογαίεα Ὁγ {με Οβσοηΐοϊεσ ἰῃ ἃ ἀδϑοσρείοη οἵ ῃἰπείθεῃ νεγϑεϑ. 
ΤᾺΣ ΟὨΒγοηΐοϊοσ α͵50 ρῖνεϑ ἃ βοιῃδυ δὶ [0}} δοσουηί οἵ ἴδε ἀεαῖδ οὗ 

7οβίδῃ (359-35), ΒΙΟἢ 18 νΟΎῪ ὈΓΘΗ͂Υ πατταϊθαά ἰη ὦ Καὶ. 23"... 

ϑουγοε8: ΚΙ. (αἴϊες Βη.) (οπυϊ εἴης (ἢς νν. ἰδ κε ἔτοτῃ 2 Κ.) δϑϑῖψηβ 
345 1|ὸ Μ; νν. 3-18 δηὰ 83 {. (ὸ (ῃς (Βτοηίοϊεσ; 3.5}-8 (45 ἔτ 85 εορίδ) ἴο 
Μ; νν. ""β-"1ὸ τς ΟΠ γοηΐο]εσ; νν. 16::. τὸ Μ; νν. 156-29 (85 [ΔΓ 85 ἐξ} 16) ἴο 

τὰς ΟΒτοηΐοϊογ; νν. 39.β- τὸ Μ; ν. 5 ἴο ἰῃς (βγοηΐοϊεσ. [ἰ β ἀουδίζυ, 

Βονγενεῖ, τ μεῖμετ ἃ ΜΙάγαϑῃ βουγοα 5μου]α Ὀὲ ἱπιγοάυςεά. ΤΉς ραβϑδαρεβ 
δϑβϑϊηςὰ ἰο Μ ςοηίδίη ὨοίΒΐηρ ΠΟ ββατῖγ ἑοσαΐσῃ ἴο ἴῃς ΟὨγοπίοϊοσ. ὙΈΕ 
ΤΟΙ] ονίης πλᾶγκ8 οὗ ἢἰβ βίγὶε ἄρρεᾶγ ἱῃ μοι: ς. 34 ἷπ ν. " τ (1. 23); 
ς. 35 ἴῃ ν. " ἼἊ; ΗἸΡΆ. ((. 89); ἱπ νυν. 5. 19 ΠῈΩΡ (. 81); ἴῃ νυν. “- 3» γρῦπο 
(. 42); ἴῃ νν. δ: 12 ΓΊΝΩ Π2 (. 14); ἴῃ ν. 7 ΝΧῸ ((. 69); ἰῃ ν. "' (ἢς υδὲ 

οἵ 3 ἴῃ ΛΘ», ((. 69); ἰπ ν. 5: πον ((. 4). 

ΧΧΧΙΝ. 1:5. Τοβί ΒΒ δοοθϑϑίοῃ.-- -Τάκεη ἔγοηι 2 Κὶ. 22' "-, τ 
[86 υαϑ08] ομίϑϑίοη οἵ [με ἤδηῖε οἵ (με Κἰηρ᾽β πιοίβεσ.---2. Α4πῶ πε 
ἀϊά ἐμαὶ ιυἱηϊεῖι τυας γὴρ!, οἰς.)1. ΟΥ̓. 5ἰναῖ]ατ βιαίθηγχθηῖβ σοποεσηίην 
Αϑ8 143, ἀηά 7οἰδδηι 27 Ηεζεκίδῃ 20", θαΐϊ ΟὨΪΥ ἴο 7οβίδῇ ἰ5 ρίνεῃ 

ἴδε ῥγαῖϑε: 4πώὼ μὲ ἀϊά ποῖ ἐμγη ἴο ἐπ γίρηι! παπᾶ ον ἰο ἐ{ 6 ἰφ7. 

1. Ὁ5Φ] 2 Κ. 22: 2 Φ.--οῦψ 2] 2 Καὶ ᾿ ΓΡΥΣῸ ΠΡ Γ2 ΠΝ ἸῸΝ ὉΨΊ.--- 
2. 1902] 2 Κ. 22) ΤΎΥ 022. 

8-7. 7οβίδ μ᾽ 8 ρἱϑῖυ ὁσχθιαρ  Ερά ἰῃ πἷβ γοξζογηλδίϊοι .-- -ὃ. Τὸν 
ἐπὶ! λο εἰ ἢ γεαν οἵ ἠδ γείρη, εἰς.17. ὙὨ6 παγταίϊνε οὗ 2 Κὶ. πον 

ποίδίηξ οἵ [58 πιονεπηθηῖ ἔοτ γεΐοττῃ ἤδη [οβίδῇ τγᾶ5 50 γουην δὰ 
Ῥεΐογε (με ἀϊβοονεῖν οὗ [με Βοοκ οἵ ἴῃ ἰΙανσ. ἘῸγ ἴῃς γεᾶϑοῃ οἵ ἴῃς 
ΟΒγοηίοϊεγβ τηοαϊβοδίίοῃ ν. 5. Α τεοοῃο  ϊδίίοη θεῦνεεη {πῸ ἵντο 
Ὠδεγαίϊνεβ 85 δε βουρῃΐ οὐ με στουημὰ ἰμαὶ 2 Καὶ. ἀεβογίρεὰ 
ἴῃς σοηδβυπιγηδίίοη οὗ ἃ τεΐοστῃη Ὀεσυῃ αἱ δὴ βαυ]!εσ ρεγοά, ᾿ 8116 
(Ὡς Ομγοηΐοϊεγ ἀδϑοσίρεά (6 δηίίγε τοίοστα ψἰϊῃπουΐ τεΐίεγοηος ἴο 
ΠὨγομοίοσυ (Βε., Ζοε., ΟἽ.).- -τῆς μὲρῆ ῥίαςε5]. Οὐ. τι..-- Τῆς 

Αϑλογίηι]. Οἵ. νν. " 1 τ4..--ΤῊὴς ργανοη ἥριαρες απά ἐ᾿6 πιο θη 
ἐριαρε5]. Οὐ. νν. “- ". ὍΤὨδ ἔουτηοσ ἃγὰ τηθηςοηδὰ ἴῃ 33:. ΤΣ 

ὕπνο πιᾶὺ ὈῈ σουρ]οά Βεζα ἰοφείδεγ ἰο ἀδηοίε Ἔνεῖυ Κίπὰ οἱ ἰάοἱ (50 
ἰῃ Νᾷ. 1: Ηδῇ. 21:8 15. 485 76. 1το"Κ ςι!} 1. 275). ὙΤὨς στγάνεῃ 

(οαγνεϑάλ) ἱπιᾶρα νγνᾶ5 εἰἴπεσ οἱ ψοοὰ (15. 4039 4415 4.539) ΟΥ οὗ 5ἴοῃδ 
(15. 21Ὁ. Βαϊ ἴῃς ποτά (08, 0908) ἰ5 υϑθὰ ἴοσ ἰά4ο]5 ἴῃ μεπεσαὶ, 

ΘνΘ ἴοσ τηοϊΐθη ομα5 οἱ πγείδὶ (76. το"" ς1'7).--4, ΤὨΐβ νεῦϑα 
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ἀδβοσῖθεβ ποσὰ {}Ὺ ἰῃ6 σοπάυςϊ οὗ ν.", τερεδίίπρ ἰΐ5 [εγῃμϑ.--- 
Βα' αἰδ»:]. (7. τη" 33'.--Ὑτ ὸ τμηὶ ῥη]1αγ5]. ΟΓ. τ4' ὦ. Τὴ 2 Κὶ 
23. (86 τηαξξεδοίΐι, Ὀ1Π18γ5, ἅτε τηεποηςἃ. ὙΤΒε μαρπαηέηι, σα ἢ- 

ῬΙΠατβ, ἃ Ἰαΐεγ ἴθγηι, [ῃ6 ΟὨγοηΐοϊεσ 86, ρεγθδΡ5 τηοσε σεβϑα!]γ ἴῃ 
ςοπηβοίίοῃ νὴ ἰάἀο]Αίτγ .---(4πὦΦ μὲ νιαάς ἀμδί οὐ ἱμεη:]. ΟΚἹ. ν. ". 

Ιῃη 2 Κ. 23". 1.5 (15 ἰ5 βα]ὰ οἱ [με ἀδϑίσυςτίοη οἵ “186 Αϑῃογδ᾽ δῃδὰ 
“τῆς Ὠἰρἢ Ρ] 465. ὙΤι5 αἰβὸ 85 (Πε ροϊάξη ς8} ἀεϑβίτογοά (ἔχ. 
2239), δηὰ δοςογάϊην ἴο {πε ΓὨγοηΐοϊεγ ἴῃς ἰάἀο]αίτοιβ ἱπιασὲ οὗ 

Μαδοδὴ 15:..--- ἀπά ἥδ σοαϊεγοά [με ἀπ51] μον ἰἦιδ ργασυες οἵ "056 
«αὐὴὸ βαογὶβεεά ἰο ἰμδη}] (υ. ἐ.). Ἰῃ 2 Κα. 23 (Π6 ἀυί οἵ (6 ΑΞΒογα ἢ 
ψ 5 βοδί(εγθά “ὌΡΟΩ μὲ στᾶνεβ οὗ {πὲ σογῃπηοη Ρεορὶε." ὙὉΤδα 

ΓΒ γοηίο!εσ᾿ 5 ταργεβεηϊδίίοῃ 8 τΏοσα ἰηΐεηβθ, ἃ βοτί οἵ γε υῖνε 

ΡΟΙ]υϊΐοη ἐνεη οἱ ἴῃς τεϑεηρ- δος οὗ [ῃῈ ἱπιρίοιι ἀεδά.---ὅ. 4πά 
ἐμ δοηες οἵ "ι6 ῥγὲεσίς μα δεγηφά μον ἐδ εῖν αἰἰαγ5]. ΟἹ 2 Κι. 23...» 
ἔγοτα ΜΗἰσἢ [ἢΪ5 βιδίθπιθηΐ οἱ ἀθα]πιεηὶ δη Δ Βούτης 15 ρσο Δ ΌΪΥ 
ἀεγίνεά.--Θ. 415 νι ἐλ οἶος οΥ Μαπαξεοῖς απὰ Εῤλγαΐηι απὰ δίνιεον 

ευοη πο Ν᾿ αρ᾽ μαϊὲ [6 ἰατὰ ιυασίο ἐμοὶ πομδες Ἔ τομπά αδοι]. ὙὯΒα 
τείοστῃ οἵ [οβίδῃ (αἴϊεσ 2 Κὶ. 23:5. ."») ἐχίδη δὰ ονὲσ πογίπεγῃ [ϑγδεὶ. 
ΤῊΪβ5 μα αἰγεδαγ Ὠαρρεπαά ἴῃ [με ο856 οἵ ΗεΖεκίδῃ ((ἵ. 30". "- "51...). 
ΤΠὨε πιεηίίοη οἵ «δέρμξονε, ἡ ΠΟ56 (ουτ  [ΟΥΎ τνὰϑ8 βου (ἢ οὗ ΓἀΔἢ (1 (Ἀ. 
4.:5.), ἢ [Π6 Ὠοσίμοσα {Γ 65 5 ἀπε ἴο [86 ἕδςί [μδἱ [ἴ γγᾶ5 τθοκοηβα 

85 οη6 οἵ (δε ἴδῃ {065 ἔογτηΐηρς ἴΠς Ν. Κίησάοπι (ς΄. 15).--Τ Ἀεὶ 
Κοιμ5ε5] ἰάοἸ]αίτουβ ἰδηιρε5 (σ΄. “1μ6 Ὠουδεβ οἵ ἴῃς ῃἰὶρῃ ρῥδοεβ," 

1Κ. 23.).--(. ΟἹ. ν. “-ττ Αι ἐπε ἰαηὰ οὗ 1ςγαε}] ἴῃς Ν. Κίπράοπι. 

8. "πο κὺ] ὦ Κύριον τὸν θεὸν.--. γ)00 ἸΧΓ)}} Ὅδν καὶ κατέσπασεν 
(--σκαψε) τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ (1.---ῶ»), Ὀυὶ αὐτοῦ ἴῃ Β Ξῃον 
1μαὶ (πε νεγὺ τπηυβὲ ανε βίοοά ἴῃ ρὶ. ἴῃ ογἰχίηδὶ (δ, 45 15 ἑουπὰ ἱπ ἃ 
κατεστρεψαν, ΜΆΘΗ ϑυρροτίβ 48Ε6-. ϑοιης ογίρε οἵ δ. ςβαηγεά (δε 
Πυθοῦ ἴο ἄστες Ὑἱ ἢ ἴη6 ρῥτεσθάϊης δηὰ το] ονίης ῥϑβϑθασεβ. Τῆς 
ὨΘΟΕΒΒΑΓΥ σμδηρε ἔτοπι αὐτοῦ ἰο αὐτῶν νὰϑ τηδὰὰς ΟΪΥ ἴῃ Μ.---Ὁ)ΌΠ] οἵ. 
144.---ΟὙ 21 ὍΝ 20] τεδὰ ψὮ γτβθ. εἰ μοῦ ἼΠ 2» (ΚΙ. ΒΗ.) οἵ "ρα 

Ἰἴδ,---δ. ὈΣΠΠ21Ὸ] ΟΥ. ὈΓ-ττ. τᾶ. ὈΠΓ2 ἽΠ2] Κι. ὉΠ ἼὩ3, ὧδ σλοϑς 
(ϑεδγο μα) ἐμεὶγ ἤσωδες, 1ὶβ Βασαν ροββίθ]β. ᾿Ου. ὉΠ Β ὙΠ, τοὐτῆ ἐλιεὶγ 

διυογάς, 8 ΟΥΪΥ ἃ Ζυ655, 88 ἅτε ἴῃε τοπάογίηρβ οὗ ἴμε ντββ. ὦ καὶ (ἐν) 
τ. τόποις αὐτῶν, Ἢ, ομπεία τωδυεγέ,. Μοβῖ τηοάεγῃβ (Βε., Καε., Ζοςε., 

Οε., Καυ., ΚΙ., Βη., εἰ αἰ.) τεδα Ὀπτ3 Ἴπ ἐπ ἐπεὶν τμΐης, Ὀὰϊ πο δοοουπὶ 

8 ἰδκεη οὗ 2 Κα. 2319 ὑροὴ μῆς [ἢ18 νεῖβε 15 ὑδϑεὰ. ὙΠοσα 7οβίδῃ ἰ5 
ἀεβοσιρεαὰ 85 ἀδβίγογίηρ “ἴῃς Βουβε5 οὗ ἴῃς δἰρῇῃ ρἰδοοβ " (ΠΊΌ2 102) 
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δἰ ἢ σεγε “ ἴῃ τὨς οἰξῖε5 οὗ ϑαιηδτίδ, (Ὡς ἰδίϊοσ θεοοπιίησ ἴῃ 2 ΟἩ. ἐδ 
οἱδὲος 9,7 Μαπασεεκβ απᾶὦ Ερλγαὶνε απὰὦ δίρμδοη εὐεη ὠπίο Ναρῤῥίαϊὲέ. 
Ηδηος ἴξ 15 Ργοῦδο!ς {πδὲ ἴῃς δοοοιπί ἰῃ ΟΒ. τεξεγγεὰ ἴο ἴμεβε “ βουβ6β " 
οτἰίμδιγ, δῃὰ ἴῃ 80 ἔδσ ἴῃς Κι. ὈπὴῈ} πιυδὲ Ὀς οοττοοῖ. Ὑ, ἴδῃ, ἰ5 

εἰἴ μεν 4 οοστυρίίοη οὗ 2.7, ἐι4., ανπὰ ἐπ δια οἰδέας ο .. . ἠδ ἀεείγογεᾶὰ 

ἐμοὺν ἄοιϑες, οἵ οἵ ὍΣ, ο΄. 2 Κ΄. 23..--Ἰ. ὈΣΘ ΝΠ ΓΜῚ ὨΥΊΣΙΌΣ ΓΝ] ἴγϑηϑ- 
Ῥοϑβοὰ ἰῃ .---Ῥ Ἴ}] ποῖ ΠΚεὶν δὴ ἰβοϊδι θα δηὰ δΌποστηδὶ ἰηξ. ΗΙΡΆ. σία 
ἴῃ νονγεὶβ οὗ ἴῃς ρί. (Εν. ὃ 238 ὦ, Βε., Κε., Ζος.), Ὀυὶ ἐβ εἰ μεῦ δῇ στοῦ 
ἴον ΡῪΝ (ο΄. ν. 2) (Κδυ., Βη.) ογ β8βου!ὰ θὲς ροἰπιοά ρυτν (Οε.). 

8-18. Τὸ τοραὶγ οὗ ἴδ Τοιαρῖο.---Βαβεὰ ὑροὴ 2 Κ. 22"-" (ἴοσ 
τηδίη ναχίδίίοηβ υ. 5.).--8. ὙὨῈ εἶδυϑε τεηἀογοὰ ἰπ ΑΥ., ΕΝ. 

Ἡμεμ μὲ μαά ῥμγροά 4:6 ἰαπὰ απά ἐμ6 ποιιδε, 18 δὰ δ ἀϊτίοη ἴο 
(δε ἰεχὶ οἵ 2 Κ. 225, δηὰ ἴῃ (8 ἰγδηβιαιίοη Ὀσίῃρβ (μδΐ νεγβα 

ἰηῖο Ποπίοττηϊ Υ τὰ νν. ".-". ὙΏῈ οἴμεῦ ῥγοροβεά σεπάθσίηρβ 
(υ. ὁ.) τιᾶκα {μὲ οἰδιιϑε εἰἴμοῦ δῃ εχργεϑβίοη οἵ ἴῃς οδ]εςί οἵ 86 
τερδὶσ οὗ [86 Τερ]α οὐ δὴ ἱτηρ] ςδιίοη (μδὶ 7οβίϑιι βρεηί ϑενεγαὶ 

γεδτβ ἴῃ σεπηονὶπηρ 811 ἰάοἸδίτίεβ ἔγοπι ἴμε ἰδη48. ὍΤΕ ἴαςὶ [μαὶ 
ΟἿΪΥ Βεγα ἰ5 (ῃ6 ρΡυγρίηρ οἱ (δε Τειαρὶς ὈΥ 7οβίδῃ τηθητοπθά ὉῪ 

(8ὲ ΟΒγοηίοϊεσ ἕανουγβ ἴῃ6 ποιίοη [ῃδὲ (Π6 οἰαιιϑε 8 ἃ φ'οβϑ (νυ. ἐ.). 
-ολαῤδμαη)] ΤῊΐβ ἤδῖηθ δ'8οὸ δρρεᾶγβ ἰῃ ν. 3, ἃ85 (6 ἔδίῃεγ 

οἵ ΑΒΙΚαπι, 4͵8ο οἵ δὴ ΕἸδβϑδὰ 76. 29᾽ (ρεσῆδρβ ἴμ6 βᾶπὶῈὲ 588- 
ῬὮδΔῃ 8 τηεϑηϊ). ϑΘ,ΔΡΏΔη ΔρΡρΘᾶΓβ 8130 ἰῃ 76. 369. 11. 15. 85 [ἢ 
δῖε οἵ (επιαγίδῃ δηὰ ἰῃ ἘΖΙς. 81: ἃ5. (με ἔδίμεγ οἵ [δαζδηΐδῇῃ. 
ΎΒεθε Ἰδίίοσ ὑνὸ ΤΥ πᾶνε Ὀδεθ ἰάἀδηςίοαὶ τ (ΠῈ ϑλαῤλαη 

Βεγαὲ τηθηϊοηθά. ὍΠδ Πϑγηδ Τ68}5 (ΟΠΘΥ οΥΓ ΒοςκΚ- δάρεγ, δπὰ 
8858 Ὀδοη ἴάκεη ὙΠ ΟΕ δηϊπιδὶ πᾶηιεβ 88 δὴ ενϊάεηςς οἵ 
τοϊειῖϑπι ἰῃ Ι5γαθὶ (Ῥὰϊ 858εὲὲ ατσὰν, ΗΝ. ὑρ. το3 ζ; 78.008, 

διμδὲος ἐπ Βἰδ. Ατγο. ῬΡ. 84 57,.).---Αφαϊ τα} (4 Κ. 225 7). ὙΤΒὲ 

ΟἸΒγοηΐοϊεσ οὔἱἱ8 ἢϊ58 ἴδίμες Μεβῃυ]ατη, δηὰ Παρ μδπ᾿5. {{|6 
οἵ ““5οσίῖββ᾽" Βοία τηδηιοπθὰ ἴῃ 2 Κ. 22.--- Μαὶ αφείαλ 4:6 ρουέγηον οἵ 
ἐλι6 οἷν απά «0 αἷ; "διά τοπ οἵ «ο᾽αἰας ἐδ γοοογάθν} ποὶ πχεπιϊοη θὰ 
ἰῃ. 2 Κ. ὙΤῇαε πᾶπιεβ ἃγε ςοπῃηηοη.---9. ΤΏΣ πηδίζευ ἰ5 βιαιοα ἀϊ ογ- 

εν ἰῃ 2 Κ. 22. ὙΠΕΓΕ Θθαρἤδη ἴοοῖκ ἃ πχεϑβδαφὲ ἰο ΗΠ Κίδἢ [Πδὶ 
δα ϑβου!ὰ “βυπι,᾽ {.6., τϑσκοῃ μὲ τοί] οὗ ἴῃ πηοηοῦ τεοεϊνβα ἴῃ 

18 ΤΕΏΡΙΕ οΥ, ἴο ἔο!]ονν ἃ Ὀεϊίεῦ γτεδάϊηρ, “ροὺγ 'ἴὶ οὐἱ᾽" ἔγοπι {Π6 
Ἄοἢαβὲ ἴῃ ψὶςἢ ἴς μαὰ Ὀεεη ςοἸ]εοἰοὰ ἔσομαι σοι τ θυ ΐοτβ οηςεγίηρς [6 

Τερῖς; ματα ϑΒδρῆδη δπὰ 5 σοτηραηίοῃ δια ἰο ΗΙΚίδῃ ἀπά 
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ξανε ἴῃ πλοπευ ΜὨΐοἢ μα Ὀδεη ςοἸ]εοἰοα [πγουρσδουΐ (ΒΕ σου τΥ 

ῬΓΟΘΌΠΙΔΟΌΪΥ ὈΥ [ενϊ[65 (ν. 5. ἀμὰ οὕ. 24 5, βεγε ἴῃς (Ὠγοηίοϊασ 
885 πηδάε ἃ 5ἰγλῖ]ὰγ ἀεραγίυτε ἔγοπι {86 πατταῖϊνε ἰῃ 2 Κ. 12, ἱπῖχο- 
ἀυοίηρ Ιονἰϊο5. 85 Ἵο]θοῖοσβ 249).--10 ὅ. 4πώῶ4 μεν ξανε}) ἃ 
τερει[ἄοῃ οἱ αμὰ ἐἤδν ραυνε (ΑΝ., ἘΝ., ἀεἰϊνετε4) οὗ ν.", ἐ.ε., 

Παρ δη δηὰ 85 σοπιρδῃίοῃβ τὰ ΗΠΚίαμ γανε ἴῃ6 ΤΩΟΠΘΥ ἕρο 

ἐλε μαμά οἵἉ ἐδα τυογξηιοη ὐὐλο μαά ἐπα ουεγεὶρ᾽ε οὗὨ “1:6 πόομδε οὔ 
γαμιυεῖ ἀπά ἴμε86ὲ ἴῃ ἴασῃ φαὺε ἴἰ ἰο ἐ{:6 τυογξνιδη τὐῆο ἰυέγε τυογκὶπρ 
ἐπ μο μόδα 9 Υ αἰτεῖ ἰο »ιομά ἀπά ἰο γεραὶγ ἐς πομδε (Καε., Ζοε., 

Καυ., ΑΥ., ἘΝ πι.). ὙῊΪΒ5 Ἰαϊίο βἰδίετηεηΐ ἰβ ταδάβ πῖοσε ἀθβηϊία 

ὃγ ν.": Απῶ τον ξαυνε ἐ ἰο ἐδι6 σαγρεπίεγς απῷὦ ἰο ἐπε διεάογς ἰο ῥαν- 

εδιαδ μειυη οίοπε, εἰς. Αποῖδεγ ἱπιεγργείδιίοη γτοραγὰβ ἐδ τυογᾷνεδρε 
αὐἴιο τογ τυογκέηρ (ὨΟΨ ὝΩΝ ΤΙΝΌΣ ἸΦῚ}) 85 ἰάδεηξῖςδὶ τ οσς 

Βεϊοπρίηρς ἴο ἐΐε τοογέπιοη ἰὐλο παὰ εἴς ονεγείρίη! (ΠἸΣΝ ΌΤΙ ὩΡ 
ὩΣΊΡΘΌΠ), ἀπ γεμάεγβ: Αηὰ ἐδι6 τον ἔριδι τὐλιο τύεγό τυοτκίπβ ἐπὶ ἐμῈ 
μοι ρανε { ἰο »ιοπά απὰ γεραῖγ ἐν6 ποιδε (ν. ν) απ ἰμεγ ξανε ἐ ἰο 

416 σαγβομέογς, εἰς. (ἈΝ., ΚΙ. Κοηι.). ὙΠε ἴογπιεσ οὗ {μ656 ὕνο ἰπ- 
τεγργεϊδιίίοῃϑβ 5 ἰδνουγεά Ὀγ ἴπε ρᾶγα]]εὶ ἱπ 2 Κὶ. 22".---Οαγβεμίετγς ]. 
Ταε Ηοδ. ποτὰ (Ὁ "95,) πιδδῃβ ποῖ ομ]Ὺ ἡ σκο 5 ἰῃ ψοοα Ὀὰϊ 4150 
ἴῃ βίοῃμβ δηὰ πλεί8].-- -ΤῊὴ 6 βοιι5ε5} ἴῃ σμδιηθεσβ οἵ [πε ΤεΊρ]ε 
(σζ. τ (Ἀ. 28:1.) εὐλίον ἐδι6 ζἴηρ5 οΥ ὕμάαἢι μα γεΐμ64]. ὙΜΒεῖμογ ἴῃς 

ὙΤΙΕΓ (Βουρας οἡἱγ οὗ συΐῃ ΌΥ περ]εοὶ (Κε., Ζοε.) ογ βοτηδίίησ 

ΤΆΟΓΕ Ροβίτνε, 85 15 ἀϑοσί θεὰ ἴο [Πε βοῃϑ8 οἵ ΑἸ 84] 18} (247), 5 ὑποογ- 

ἰαἰη.---12. Α πὸ {1:6 ηιδη τοογκοά {τ μἱ]γ αἱ ἐδια τυογκ]. πὰ 2 Κ. 221 
[αἰ Πἔ.]η 655 15 τπχθητοηδὰ ἰῃ σοπηθοίίοη τ [Π6 Ραγπιεηΐ οὗ (μ6 

ΤΩΟΏΕΥ.---Α "ὦ οὐογ ἐδοηι ἰύεγὸ αῤῥοϊγξά συογδόογς Ζαμοίδπ απᾶ 
Ὁϑαάίαϊι, 1,υϊίος οΥ “2:6 Ξοτις ο7 Μεγανῖ, απὰ Ζεολμανίαι απὰ Μεελιι- 

ἰα»»" οἵΓὈὨ {μ6 5ογηι5 οὗΓἩ ἐμὲ Κελαϊδδες ἰο ἀΐγεοί ἰΒ6 ποῦ] ὙΪ5 ἰ5. ἃ 
οδαγδοίεγβιὶς δα αϊίοη οἵ ἴμ6 Οβσοηίοϊεσ. Οὐ ἴπῈ πᾶπλεβ οὗ [με 
1μενὶ (68 ο΄. ἴογ 7 δίῃ τ (Ὦ. 4" 65 (16) 3. 2) 2χ10 1. 2453; ἴογ ΟΡ δα Δ ἢ 

σ᾿ (Β. 27:", 3". γ 8» οἱ αἷ.; ἀπὰ οἡ [δὲ δι Ἱ]65 οὐ, τ (Ὦ. ς"} (6). 

--Απὰ {ιε 1, ουΐίος, αἱ! «αἰ ]οὰ ἴηι ἐποίχεριθηῖς ο7 δοηρ 18 Ἐπυεγε ουεν 
ἐδ δωγάφη δόαγοῦς ἀπά τυεγε ἀϊγεοίογς οἵ {1:6 ιυυγάνιδη ἀοΐηρ ευονγ σογέ 
οἵ τυογὰ: απὰ ὕγοηι ἐπα [,ουΐϊίος τῦεγο ἐι6 σογὶδες απὰ οἤίοεγς απὰ ραίδ- 

κεεβεγ5]. Νοῖ ομἱγ ψεσα ἴδε ἔουγ ῥυϊποῖραὶ ὀνεγβϑεοῦβ, ἴμοϑα τηθῃ- 
τίομθά ὈῪ ἤᾶῖης, κεν ΐεβ, θαϊ ἔγοπλ {με 1,δονὶ εἰσα] πγυϑίοδηβ ΤΕΊΟ 

ἰαϊζεῃ ([Ὠε βυδοτγάϊηδίε αἰἱγεοίογβ οὗ 6 ψοσῖ, δπὰ ἔσο {πε 1,δνϊε5 
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ἶβο ἴῃ ο]εγίςδὶ Ἔπιρίογθοϑ ἀπ οἴμεγ βυδογάϊηδίε οβῆςεγβ δηὰ (Π6 

ξαίο-Κεερεῖβ. ὍΤὨδ ΓΟ γοηΐοϊοῦ 15 δηχίοιβ ἰο ἜἘχργεϑϑ ΠΟΥ ἘὨ ΙΓΕΙῪ 

186 νοσκ ἴῃ ὄνεγγ ἀείδ1} νγᾶβ ὑπάδγ {πε βυρεγνίβίοῃ οἵ [Π6 1,ενίτεϑ8. 
ἍΜ εα Ηεγοὰ γερο ἴῃς Τεαρὶε [815 ποιίίοῃ οὗ σοπῃμλ ἰπρ ἐνεῖγ- 

τίη σοππεοίεἀ τ] (μ6 βδοτεὰ βἀϊῆςε ἴο δςο]εβίϑίίοϑ νγὰβ οαττίοὰ 
Ἔνθῃ ἔυτί ΠΕ Γ, βίηςθ, δοσογάϊης ἴο Γ βερμυ5 (4::. Χν. αἰ, 2.), Ηδγοά 

οδυιβοα ῥγίεϑίβ ἴο Ὀ6 (γταϊπεὰ 845 Ἵδγρεηΐεγβθ δηα σωβ50}85 ἰοῦ ἰδῦουγ 
ου [ῃ6 ΤΎεπιρίθ. ΤὨε πνογάϑ αἷἦ εκη φα ἐπ ἐπι γιιορῖς ΟἹ δοηρ, σι νης 

Ρτοπιίμθηςα [μ05 ἴο ἴῃς 1,ον τς] τηυϑἰοἰΔῃ5, δηὰ α͵5ο (ῃς αϑὲ εἴδυβα 

οὗ ν. 15, πηδΎῪ δ φίοβϑε5 (50 ΚΙ. Κορε., αἴϊεσ Βῃ.). 

8. ΓΛ2ΠῚ ΝΠ ΓΝ Ὑ109] (1) μ88 Ὀεε νδιίουβ!υ τεπάεγεά, τοῦδε ἠδ 
καὰ ρωγρεά, εἰς. (, ἘΚ 5., ΤῖΒετ, ᾿ς ΛΝ εῖῖς, εἰ α].). Βαϊ 5ι1.ἢ ἃ σοῃϑίτυς- 

ἔοη οὗ [με ἰπῆ. τῖτἢ Ὁ 1 ἀποχδιιρὶ θα εἰϑοσβεγε. (12) 15 ογᾶδγ ἰο ῥωγᾷα 

«ὦν ἤδ φεπὶ, εἰς. (Βε.). ὙΠΐβ σοηηεοϊίοη ἢ τς ζο] νης νοσγὰβ ἰ5 
δραϊηϑὶ ἰῃς οοηίεχῖ, βίηςς ἴῃς νεγθδὶ οὐ᾽εοὶ οὐ πὸν ἰβ ριπῦ. Κι. Κονν , 
8130 τεηάεγβ ἴυ.5, δηὰ δέϊετ Βη. γεζαγάβ ἴῃς ψογὰβ ἃ5 ἃ φίοββ. ΤῊΪ5 ἰαίίετ 
5 Ρἰδυβίθις. (9) Ἡγλέϊε ρμγί  γίηξ, εἰς. (Κε., Ζοε., ΟἽ., Καυ.). ΤΉ Ϊ5 ἰβ 
ἴο δε ῥγείετσεά (ς΄. Ετν. ὃ 28ο α).---τιῦν] 2 Κ. δῦ -" Ἴθοσ.---οὐοσκ] 2 Κ.. Ἐ 
ὍΡΟΣ ὈΟΦῸ 12.---ριπ ... ΥΡΘΡῸ ΓΝῚ] τδπιίης ἰῃ 2 Κ.--ὐτῦμ] πδηῖ- 
ἴηρ ἰῃ 2 Κ., ψ Εἰς δά 45 "ομῦ.---ϑ. γΝ2}}} ἴοσ ἰῃς ἱπαν. πῦρ, 2 Κ. 224.---- 
ὯΓ»] ὉΠ) οὗ 2 Κ. νγὰβ εἰπεῖ πλίβγεδα οἵ ἰῃί πιο ἢ} σμδηρεὰ Ὁγ ἴῃς 
ΟΒτοηίεϊεσ.---ουπῦν] 2 Κ. πγῆν.--ον}} 5] ἱπϑοτίδά Ὁ τς ΟὨτγοπίεϊεσ.--- 
ΓῺ Ὁ] ἃ ἔν }1ετ βἰαϊειιεης ἴμδη 2 Κ. Ὁ95 ΓινΌ, υ. 5. οα ν. ".-ον ον} ὦ Ὁ 
καὶ τῶν ἀρχόντων ΞοΆτΟ ΕἾ  δτοθς ἰὨγου ἢ εἴτοῦ ἴῃ [86 Οτεοκ ποῦ οουἹὰ 

ΡΥ Ὅς οτρίπαὶ. Ῥοββϑίὶυ ἴῃς Ἰαϊίετ γσεργεβεηῖϊβ ἃ Ἴογγυρίίοῃ οὗ δῇ 
ἐλ ΐοτ ΠΡΌΨῚΊ, ο΄. ν. 5 15.-τῖν 29] Κι. γν φ)ϑὴ απά ἐδ6 ἐπκαδίαπις οΥ 
“)ενγμδαίεηε αἰϑὸ ῶ, Ἐ,, Ὁ, δἀοριεὰ ὃγ Κε., Οε., Καιι., Βα. Τβε Οτσ., 
50) σπᾶ ἐπεγ (ἴπε 1,εν 65) γεῤμνγτιά, ἱπαρ! 65 {μὲ ἴῃς 1,ονῖϊε8 σσεπὶ 

ξοσί ἴο οο]οςὶ (μῖ8 πιοπον (υ. 5.).. ΚΙ. (5ΒΟΤ. διὰ 871.) ρτγεΐετβ Οἵσ., 

βίῃος ἴῃς ἱπῃδΟ δ ηῖ5 οὗ Γἐγυβδ)Ἂπὶ ἃσὸ ἱποϊυἀεὰ ἰπ αὐ ὕμάσι, Ὀὰϊ τμε5ς 
δῖε ἀἰβετγεηιϊίδιοὰ εἰθενβεγε, λο!δ. 158. 30. δή44. 13-- -Ἱ0, ὉΓ}] 2 Κ. 22) 

(0τ.) πιχῃν), Ββεῆος ὦ καὶ ἔδωκαν αὐτὸ «π- ὙΓΙΝ ὩΓΝῚ ΤΊΔΥ ὃς οτίρί Δ] .--- 

ΠΦ»] ροββϑίὶγ γ» ψἱ 2 Κι., 80 Κὶ., θυϊ ο", τ ΟΒ. 23".---͵ῆἈον] ὦ, Ὁ, 2Κ. 
ὙΡῦ ἰδ ῬΓΟΡΔΟΙΪΥ οτίφίμδὶ, 50 Βε., Κε., Και., Βη., Κί. ΒΠ.--.οὐν»] 

νιδηιίηρ ἴῃ 2 Κὶ,, τγὰβ ἱηἰγοάυςοα ὈγΥ ἴῃς ΟΒτγοπίοϊεσ ἴο ἐπιρμββίβε ἴῃς οοη- 
ἐταϑὲ τῖτα ἐπ τοογ πιο ἐμαὶ μαά ἐμ ουετγοὶκἠ, ὈνΡΟΌΣ.---ριτίου ρυ2 Ὁ] 
Δ Κ. ΡῈ τιν ριπῦ,τρΥν 1] Ο] ἱπῇ, οβίσ, οἵ ἄδποπι. νεγὺ ΡῚ2 ἑοττηθά 
ἔτοτα Ρ13.--11. ὉΠ] ννδητίηρ 'ἱπ 2 Κ. 224.---ῶ.)2}} 2 Κι -Ὃ Ὀνγτῦ,.--- 
γ0Ὁ] ὦ, 2 Κ΄, "ογ.-τΟῪ ΡΥ ὩΥΠῸ 2 Ν] ἱταηβροβεὰ ἴῃ 2 Κ.---"Ὧν ΓΥΩΠῸΣ 
4 Κ. γ"25 τ ριπ᾿.--- ΠΥ2ΠῸ] οὐ, τ ΓΒ. 2123.--- ΠΥ ρ5}} ΡΊ. ἱπῆ, οβίγ. ἔγοπι 
ἀξῆοπι. πῷ ἰο γωγμίσα το δεανες.---1Δ. ΠΟΚΟῸ2] δὴ δααϊείοη ἰο [δες 
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ΡὮγαβϑε ἰῃ ἃ Κ. 227".--18. ὕ»}] οὔηΐὶ ν (Βε., Οε., Καὺ., Βη., Κι. Κονε., 
ΒΗ.).--ΟὟ.)0} παπίϊης 'π ὦ δηὰ ἱδετγείογε βίγυςκ ουῇί Ὁ Βη. 

14-19. ΤΙ ἀϊδοονοῖν οὗ ἴδε Ιατν-δοοῖκ.---Βαϑοὰ ὑροη ἀπά ἔοϊ- 
Ἰοννίπς 4υϊίε οἸοθοῖν 2 Κ. 22"-..--14, ὙῊΐβ ἱπιγτοάιοίοιυ νεσβα ἰ5 
ἔγοπι ἴ8ε ΟΒγοη οϊοσ. 115 ρύγροβε ἰ5 ἴο σεῆεν ἴῃς πδιταῖϊνε ἰδ Κα 

ἔγοπι 2 Κ. δἴϊογ [με ἱπιογγυρίίοῃ οἵ νυ. 1" "-.--α η»πὦ τον κεν ὄνομ η 
ομί ἐἦι6 »ιοτον τυλπϊοῖ τῦας ὄγομρἢξ ρο ἐπ πομδο οὗ Υαδιυεῖ, ΗΠ αν 

ἐμὲ ῥγίδοὶ γομηά, εἰς. ὙἘε παΐυγαὶ ἱπίεγεπος που θὲ ἴμδὶ {πε 
Ῥοοΐκ ννὰ5 ἰουπά ἰπ ἴῃς ρἷδοα ἤθε ἴῃ6 ΤὩΟΠΕΥ ψγ85 κερί, γεῖ {πε 
ςοὨηθοίοη ΤΑΥ͂ ΟὨΪΥ Ὀδ ἰοτηρογαὶ: δἱ ἴδε {τὴς μεη, (μοη ΣΤ Ή κέακ 
7ομμά, εἰς.---Τ μὲ δοοὶ οἵ τῴ ἰατυ οΥ Υ αἰιυελρ ὃγ ὁ μαπά οἵ ΜοΞε:ὶ. 

ΤὨε ΟΒγοῃίοϊεσ μ85 ἰῃ τηϊπὰ ἴῃς Τογδὰ οὐ Ῥεηίϊδίειςἢ (νυ. ν. 1". 
ὙΤὨε νογάϑβ ὃγ ι6 μαμὰ οἵ Μοξες ἅτε νδιίίηρς ἰῃ 2 Κα. Τδε Ὀοοκ 

δοίυδ!Υ ἰουπμὰ νὰ ᾿οΕΓΟΏΟΩΥ, ΟΥ ΤΟΤΕ ΘΧΔΟΙΓΪΥ ἴῃς ογρίπδὶ 
Ῥευϊεγομουιυ, Ὠΐ. 5--26. Δ8 (Ὁγ. δέ. Ρ. ἰχν., γε, 0.8. Ὁ. ςοϑ, 
ΟΕΜ. ΕΒξἔ. 1. ςο}1. τοϑο Κι; οἰβεγβ τεϑίσιοϊ {πὸ ογί ξίῃὶ Ὁ ποτα 

ΠΟΔΙΪΥ ἴο ος. τ2-46, ἴῃ (ογμ!}}}, 7ηγο. Ρ. 6ο).---16. 4νὦ δλμαῤίαπ 
ὄγομρἧ ἐπ6 δοοῖ ἰο "δι6 κὲπρ ἀπά πιογεουεν πὸ ὅγομρ ἐ᾿ι6 ξὲπιρ τοογὰ 
δαγΐρρ, εἰς.1. ὍΣ ιν ναγά ἱπιγοάποιίοη οἵ ἐ᾿6 δοοξ αἱ (Πΐ8 ροϊηΐ, 
δῃιἰοἰ ρδίηρ ἴῃ6 παγταίϊνε οἵ ν. 13, Βᾶ5 διίββη ἔγοπι ἃ πηϊϑγοδάϊη οὗ 
[δε ἱεχὶ οἵ 2 Κὶ. 22 (υ. ἐ.). ΤΆε ἰεχὶ οἵ 2 Κ. τεδάϑβ, "ἀπά ϑῃδρβδῃ 

ἴδε ϑογῖθε οδπια ἴο {με Κίης δπὰ ὑσγουραὶ ἴῃ Κίηῃρ ψογὰ δηὰ ϑαίά, 
ΤῊΣ ϑβεσνδηῖβ ἢᾶνε ετηρίἰε ἴπ6 τόπου, εἴς.᾽ (1π ἴΠ6 υπροϊηϊεὰ 

Ἡδεῦτεν ἰοχὶ ἴῃς τογάβ “6 οδπηθ᾽ δηά “μδ Ὀσουρῆϊ᾽ ἃ ἴῃ βᾶπΊ6, 

(Ν5"}) πὰ αἷϑο “ἴδε βογῖθβ᾽" δπὰ “1 βοοκ᾽" (Ὡ80Π)).--17. Απὰ 
ἐλιεν ῥομγοά ομὲ ἐπι ῬιοΉ Εν δας τυας Τομηά, εἰς... ΤὮΣ ΡὨγαβθοϊορυ 

ἔτοτῃ 2 Κ. 22 ἱπῃρ}165 ἙςοἸδοϊίοη ἰῃ (με ομαϑβί ἰηϑιϊταϊοὰ ὈῪ }εμοα5 ἢ 
(υ. 5.).--18. 45ἃ 5μαῤἠαη γεαά ἐϊπογεῖμ]. Α ποιίςεαθ]ς ἀεραγίυσε 
ἔγομῃι με ἰεχὶ οἵ 2 Κ. 22:9, ψῃϊοἢ μᾶ5 “Απὰ ϑβδρἤδη τγεδὰ ἴϊ,᾽ ἰπ- 
ῬΙγίῃς [πδῖ με γεδά ἴδε δηΐγε Ὀοοῖ Ὀεΐοσγε ἴμῈ Κίηρ, θαΐ [86 (μγοη- 
ἰοίθσ, ἀβϑυγαίηρ ἴῃ6 θοΟΚ ἴο ΡῈ (ες Ῥεηϊδίδυς, τεοορῃη ϑθὰ δὲ ομος 

[86 ἱποοηρτυ τ οὗ βυςἢ ἃ 5ἰαίεπηεπί δηὰ (π05 ομδηρεὰ ἱ{. ὙΤλε 

τεδαϊπρ 5 σοπῆηαά ἴο ρΡοτγίΐοπβ οὗ [πε Ῥοο. [ἢ {8 τπᾶπηοΓ 150 
8 οὔ ἰεὰ ἔγοτῃ ν. 15 [ῃ6 ψψογάβ οἵ ἴπ6 σοστεβροπάϊηρ νεγϑα ἰπ 2 Κ. 

(223), “Απὰ δε τεδὰ ἰϊ."--1θ. ὙὩε ἰανν σοπίαϊ ρα βοπα πλθϑβᾶϑα οἱ 
ῬΕΟυΪΑΓ ΠΟΙ͂ΓΟΙ ἴογ περίεοὶ οὗ με σονεπμαηΐ οἵ Ὑδανγε, ρσο ὈΔΌΪΥ 

186 πηδβϑᾶρε οἵ Ὠϊ. 28. 
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1δ. 19»»] παπιίης ἱπ ἃ Κ. 423.-- ἰοῦ πι}] 2 Κ, - ὑγῺΣ 1π55.--]ο 1] 
2 Κ΄ Ἐ νπκρλ.--τθ. 00 Γν Ἰον Μ2}"Π}2 Κ, 229 δῦ Ἰοὺ κ3). ΤΒςἊ 

ΟΒτγοηΐοϊεγ ταϊβγεδα ροθ, (Βη. {μίηκβ σοργίβι πιίβγεδα “ρΌη.)----ονῦ 

"Ὦ] ψητίηρ ἴῃ 2 Κ΄ “μῦ ἰ8 ἃ βυϊβεϊζαία ἔοτ ἼὍΜ) οὗ 2 Κ. 229"».---17. 
Ὁ] 2 Κ. Ἴ ΩΡ ὉΠ. τον} πδηϊηρ ἴῃ 2 Κ.--τν ὉΡῚ ὈΣΡΟῸΣ Ὃ ὃν 
ΤΟΜΟΣ Ὁ] 2 Κ. " Π᾽2 Ὁ ΦΡΌΣ ΠονῦὉΠ Ὁ} Ἢ ὕ;. Ὑδε ΟὨΒτοηίοϊετ 
αἰβετεηείδιεβ πον Ὸ Ὑ.» δηὰ ὈΝΊΡΟΌΣ, (μς Ἰδίίος δείης 1,ενἱιε8. (ν. 13), 
Βεῆςε ἴῃς ἱγαπβροβίΐοῃ δηὰ ἴῃς ἱπβογίίοη οἵ Ἵν ὑρ.--ῖ18. Ὁ '᾿κ9»] ὁ Κ. 
229 γἹΚΡν).---Ἱθ. ν2Ὕ] 2 Κ. δὶ -᾿- ρῦ. 

20-28. ΤΒςΣ ἱπαυΐτγ οὗ ΥΑτοῦ ἰδσουρ Ηυ] 4} {μὲ ῬΡΥΟΡἢ- 
οἰε88.---Οἡ πεατίηρ ἴῃς ἰεττίῆς ἀδηυηοίδιίοηβ οὐ ἴῃ6 ἰανν- θοοὶκ 
]οβίδῃ δὲ οποὲ γεβοῖνεβ ἴο σοηβυὶ Ὑδηνθ οἰδαυν τἱ ἃ νίον 
οἱ δνεγίης ἱπηρεπαάϊηρ «οδἰαιη τυ, ἀπ μὲ ϑεπὰβ ἃ σοπιηλ ϑϑίοῃ ἰοὺ 
ἃ Ρτορβείεββ, Ηυϊάδῃ ἴῃς νἱέε οἵ οπε οἵ ἴπθ σουγίίετβ, δῃὰ ἔγοπι 

ΒΕΓ Βα τεοεῖνεβ ἃ πιεβϑᾶρὲ οὗ ἀοοπὶ ἴογ {πε οἰζἵγ δηά γεῖ οἵ 
τεβρίϊε ἔογ ᾿ἰπιβ61[.---20. “4 ψηξα:} τηθητοηθα εἰϑεσμεσαε ἃ5 ἃ 

ψγΕ]]-τηϊη δα σουγίεῦ τ μὸ ἀείεπάἀεα [7εγεμπιίδῃ οἡ ἃ οτἰ ἶσα] οο- 
ςαϑίοῃ (6. 26.) δηὰ ψῆὸ νϑ8 αἷϑο ἴῃῈ ἴδίῃεγ οἱ Οδάδιἰδῃ 
[86 χονεγηογ οἵ ἴμε οἰτἰε8 οἵ Τυἄδῃ αἰἴΐοσ ἴΠ6 [411 οὗ 7εγυιβδίθτ 

(76. 39. 409).-Αδάοη} ἵκὰ  Κ. 21 “"᾿Ἀσθθοσ." ὙΤὨΐβ ἰδοῦ 
(πιεδηΐῃς πλο56) 8 ἤΟγα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ςΠοττεςῖ, βίπος ἰπ [6. 265 36: 

ΕἸπαίμδῃ (8 βοὴ οἵ ᾿βολδον ἷβ τηθῃιϊοπθὰ .--- δ] έσα "}] 2 Κ. 22 
“Μιοδίδῃ.᾽" ὙΒὲ ἰογιηεσ ἰ5 δῃ δρυγενίαιθα ἴογτη οἱ ἴῃ6 ἰαἰίογ. 

ΎΤΒε ῥγορμεὶ Μίοδῃ νὰβ αἷϑὸ Ἵδ δὰ ΜίἼαίδῃ (υ. ΜΙ. στ' δῃηὰ 
76. 26. Κι.).--Αςαΐαμ}]. (Εογ οσουστεηοαβ οἵ ἴῃ6Ὲ πᾶπιε (τ΄. 
1 ΟΠ. 455 616 (Ὁ) χκθ. 1 95.) ΤὨϊ8 οης ἰ8 ποῖ τηϑηϊοπθὰ εἶβα- 

ψθετο.-- -ΤῊὴς σεγυσρ οὗ ἰμ6 ζὶπρ)] ἴμε {116 οὗ ἃ ραγίίουϊας οβῆςε, 
Δ Ββουρῃ γε ἀγὰ ἱσποσγδηϊ οἵ [15 ργεςῖβε ἑυποιίοη (Βη. (γον. Ρ. 258). 

δεγυαηξ 5 υϑεὰ εἰβαννθεσα ὙΠ τείεγεηος ἴο ἃ Κίηρ (1) οἵ τογαὶ 
οβῆςϊ415, στ. 4039 2 5. το"-  δηὰ (2) οὗ ξοπητηοη 50] ἀΐεσϑ, 2 5. 2'" 5: 

453 8:,--21. Απώὸὼ 70γ ἐδένε ἐμαξ αγὸ ἰε7} ἐπ 1σγαοὶ] πιδαϊΐηρς ἴῃ 2 Κ. 
223,  Ὠΐοἢ μδ5 ““ἴοσ με ρεορὶε δηὰ 8]} [υὐδῃ.᾽ Ὑμὲ ΟΒγοηίοϊεγ 
ΠΒαγδοίεγ 5: 8}}Ὺ ἱπισοάμοεβ ἴῃ σεπηηδηὶ οὗ ἴδε Ν, Κίησάοπι (σ΄. 
ν. 3. -ν λον, μας δόθη ῥομγεά ομἕ]. (ὦ, [ο] ον Ὁγ Βη., ΚΙ. 8Η., 
845 ἴῃς τεδαϊηρ οἵ 2 Κ.., “δῖοι μ85 θθεη ΚἰπαἸθά,᾽ ψ Ὡς, βίπος ἴΠ6 

τεδαϊῃς ἰ5 [Π6 πόσα υπυιβϑυδὶ, ἰβ ΡγορὈὶΥ σοττεοῖ. 1 ὲ]Κεονΐϑβα, [0]- 
Ἰονίης ὦ, (Ὁ, νἱὰ Βη. δπὰ ΚΙ. ΒΗ͂., γε ββουϊὰ αδἴϊεγ 2 Κ. τεδὰ 

δεσαιι5ε Ομ ὕαίδεγς ἀϊά ποῖ ἤσαν Ἐ 4᾿6 τυογά, εἰς., ἰμϑιεδὰ οἱ δόσαμδα 
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ον 7αίδιογς ἀϊά ποῖ οε΄: τυογὰ, εἰς.---22. Τοη Η ἐξέαϊε αμπα ἐδοδε 
αὐἤορι ἐπα κίηρ σοημηπαηάφα ἢ. Αγαϊη ἃ τεδαϊηρ οἵ (ὦ Ξυρρὶ γίπρ {με 

νογὰ εοηρπαηάεά ἰ5 ἴο Ὀε δάἀορίεά.---ΠἸμἰ4α}}} 2 Κ. 22: { (τηεδη- 

ἱπρ τυφα5ε1).---Τῆς ῥγοβ᾿ιείθ55]. ὙΤῊΐβ {{|6 15 4150 ίνεῃ ἰο Μιγίαπι 
(Εχ. 1539), θεθογδὰ (7. 44), [με ψηῖξε οἵ Ι5βαίδῃ (15. 82), δῃᾷ ἴο {με 

ἔα156 ὑσορμοίεββ Νοδαΐϊδῃ (Νε. 6). Ὑγοπιθη, ἴμ.5, 85 νν6}} 85 τπεῃ, 
δᾶνε ἰῃ βγαϑὶ σοπιγηυηϊοδίίοηβ ἔσοσα Ὑδηνεῆ; γεῖ Ῥγορμεΐεββεβ 

ΔΡΡΕδγ ποῖ ἴο πᾶνε θθδὴ ΠυΠΊΘΓΟΙΙΞ.---ϑ λα 5} (ἃ σομλσηομ πᾶσγας, 
ο΄. τ ΓὨ. 2.9 «- 4325. κεὲ τ. (615 1.) οΙἹ οἰ αἰ.) Ῥοβϑβί]γ ἰάἀδηιὶςαὶ πὴ 
ΘΒ σὰ [6 ὑπο]ς οὗ 7εγεπλίδῃ (6. 3217).- - Τοκμα} Ὀειίεσ {86 
τεδαϊΐηρ οἵ 2 Κ. 22", Τίξυαΐ (ἃ Ἀδηης τιεδηΐηρ ἤορέ, 4150 ἰῃ ἘΖγ. 

1ο"» 7). --ασγαῖ Τ] 2 Κ. 22: Ηαγμας ἵ, ἴῃε ἔοστηδγ ὑγοῦδοὶν ἰ5 
ςοιτεςί.--Ἰ δορεν οἵἩ ἐμὲ τυαγάγοδε] (11. (ῃ6 ψαττηεη 5) εἰἴμογ [86 

Κὶπρ᾽Β ψαγάγοθα οὔ ποσὰ ᾿ἰΚεὶγ ἴμε χαττηεηίβ Κερὶ δὶ ἔπε ραΐδος ἔαγ 

[εϑιἶνα οςςαβίοηβ. Οὔ. 2 Κ. τοῦ δῃά ου {με 158 οἱ βρεςϊαὶ ραιτηδηῖβ 
δὶ τε] ρίουβ ἑυποιίοηθ, ΝΕ 5. Κοὶ. δεν. ῬΡ. 452 .---ἰ1π διὸ δοοοπά 

φμαγίογ]. ΟἿ. ΖΡ. τ'".--24. 411 ἐδμε ομγϑο5]. ΟἹ. Ὧι. 28:.-.. Ἐὸγ 
ῬΒΓΑΘΘΟΪΟΡῪ 5ἰπλ 1} 8γ ἴο (μαἱ οἵ (Π]5 νεγβε δῃὰ πε 10] ονπρ ο΄. τ Κ. 
9" δ΄ 149 “- 76. γ39 το" 32᾽..-:2δ. Ῥομγοά οἱ} Ὀδιίεῦ αἴϊεγ ὦ 
κἰμαϊοά (σ΄. ν. ") (υ. 1.).--26 ξ. ΤῊε τυογάς εὐλίοῖ; ἰμοις πακέ πεαγὰ 
.ν...} Ὑδ ἴεχί [5 ἰπ βοῆβ ΜᾺΥ ἴδυϊγ. Ῥεγμδρβ ἴπε τεδαϊηρ 
ψ85: Βοσαμδο ἐμοῖ μαδὶ μοαγκεμσά Ἰ᾿Η͵9 τν τυογάς (57) ἀπά ἐδεν πιδατί 

τὐας σοὔίοηοά, εἰς. (ν. 1.).---28. Αν»πὦ ἰδοι, σμαϊ! δὲ γαϊμογεά ἰο (δὲν 
ἔγανε ἐπ ῥεαςε]. ϑῖμος [οβίδῇῃ τνᾶ5 δαὶ δὲ [πε θδί1]6 οἱ Μερίἀἀο, 
ἴξ Ιοοῖκβ 85 ἱβουρῃ {μεθα ψογάβ ψγεσὲ πυτιεῃ Ὀείογε ἢἰ5 ἀδαίῃ, ἀπά 

Βοος ἅγε 8 ἰδβϑι ΠΠΟΩΥ͂ ἴο {π6 ρεμυίΐηεηθθθ οἱ ἰδὲ Ῥγόρἤεου οἱ 

Ηυϊάδῃ. 

20. γρΡῦΠ] ὁ Κ. 225 -ἰ 1Π57.-τπ]γ}}} 2 Κ. 29», ο΄. 1. 265 346: 
Κ΄ λόάήἥἡΊμοφτν -ὸ}Ῥ ϑοωῦλων, 15 ἀου δῖ1658 ἃ οοσγτγθσίίοη ἔγοπι 2 Κα. ὦ, Ἡ, Ξυρροτὶ 
4.-- 09.0] 2 Κ. πο. ὦ Μι(θλιχαία Ξυρροτίβ ἃ Κ.---21. ὈΝΦ᾽2 ἽΝΟΣΣ 
ΤΥ 2}] 1 Κ. 221} ΠΝ 02 ἼΡΩΥ ὈΡΠ.--Π2Γ2}] 2 Κ. ΠΟΥ), ϑιρροτγίοα ὉῪ 
Φ ἐκκέκαυται, τὴᾶγ 6 οτίσίπαὶ, .ο Βη., Κι. ΒΗ.--νοϑ] 2 Κ. γεν, 
ϑιρροτίεά Ὁγ ὦ, Ὁ, ἀπὰ δὐορίεὰ ὃγ Βα., Κὶ. Β4.---- 1] 2 Κ. γν, ὦ 
τῶν λόγων, Ἀϊ νεγδα, ν [ε}} ουἱ εΐοτε ΠΥτν.---τλγ}] 2 Κ΄. ΤΙ ἌρΌΣ ---ροῦ ὃ» 
τη]  Κ. νὺν ΑἹ υ0»).--ΩΔἷασ. πδκὴ] δὰ τοκ τὴ ὦ οἷς εἶπεν, 50 
Ἐν. ὃ 292 ὃ π. 1, Βε., Οε., Καυ., οἐ αἱ. ὙΤΒς ΟΒτοηΐοϊεσ ἰδυ5 

ἀνοΐά5 τερβαίίπρ ἰῃ8 πδπηεβ οὗ ν. 30 ρίνεῃ ἴῃ 2 Κ. 22:4.---ΠΠΡΊ}} ΟΥ. ΠΌΡΕ, 

4Κ. πη). -τλ0Π] 2 Κ.. ὈπῚΠ, ἴῃς ἔογπιεγ ἰβ ἰο 6 τεδὰ ΚΙ. Β2.---τκι})} 
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πϑηϊης ἰπ 2 Κ.--24. Ὁρ ΓΊΣΊΠ5 ΓΜ] 2 Κ. 2215 ν 21. Ὁ] ὦ τούς 
ἐνὸν λόγους «α᾿ ὈΛΔῚΣ ἀρτοείηρ 50 ἔδ ψἱῈ 2 Κ.--τλοῦ ἸΜ Ὁ] 2 Κ΄ κι. 

ΟᾺ. ἰβ8 πιοσε Ἵχϑοὶ ἰῃ ἴῃς ᾿ἰρδϊ οἵ ν. 12 -ὶ. ὦ Καὶ. 4213.---ἃδ. γ0}} Οτ., 

2Κ. 2211 γ90.---ἼΓΓ] 2 Κ. ΠΌΣΩΝ τηλκο8 ἃ Ὀεϊίεγ οοηίταϑὶ ἴο Π3232Π, ἷ8 

βυρροτγίςεἀ Ὦγ ὦ, δηὰ δαορίεὰ ὃὉγ Οε., Κὶ., Βα. Οπ } ψῖῖ τς ἱπιρέ. 5ες 
τσ. ΤΗ͂. ὃ τ25.--ἍΘ. ΓΡῸΡ σκ ὈΣ 25] ἴδε ἔτοπι 2 Κ. 22,3, ἃ 
ΒΑΙΒΏ οοηῃϑίγυςίοη, δυΐ ἰῃ ὦ», ὦ, ὦ. Ιη 2 Κ. ὦ- ᾿᾽Α»9᾽ ὧν ἤκουσας 
τούς λόγους μου͵ καὶ ἡπαλύνθη ἡ καρδία σον͵ Ἦ Ῥγο εο φμοά [φμοπέανε 
ἴῃ. (Β.] σιδισέξ νεγδα νοϊωμνείνὶς εἰ ῥεγίεγγδωηε [αἰφμδ ἐνιοϊέδερε ἴῃ ΟὨ.] 
ἐ5ὲ (ΟΥ̓ ἐπρμμηηε, ἐ.6.,) Ἴ22) ὙΝῪ ΥἼΣῪ ΓΝ ΠΡῸΦ Ἴδην 1»ν. 5ι:. (56ΒΟ7.) Ὀγ5η 
ὭΡῸΨ τὸν σιν. Ηρῖ. τεραγὰβ (ῃς νγογὰβ ΠΣ ἽΝ ἃ ρίοββ ἴο Ἵ) 93 οὗ 
ν. π, Κι. Κορε., ΒΗ. Ἀο!  ἰσσωρα.--- 27. Ὀνῖς 000] 2 Κι. 22'9 ΓΙΝΝ 20. 
πον ΓΚ] ὦ τοὺς λόγου: μον - ὙΣΎΤΝ 8 ῬΡΓΟΡΔΟΪΥ οτίσίπαὶ; 2 Κ. 
ΣῪ Ἴδν.-τθ2}}} 4 Κ. Ὁ ποῦρὺν ποὺ τντίν,-τολοῦ Κ22Γ}] παπιίηρ ἴῃ 
4 Ἐ.---28. νϑϑν Ὁ9}] πτδηιίης ἴῃ 2 Κ. 2239. 

429-383. Τῇ6 ΔΒΒΟΙΔΟΙΥ, ἰδὲ τοδάϊηρ οὗ ἰδ6 ἴανγ, δηά ἰδ6 
οονοηδηῖ.--Αὀ τερτοἀυοιίίου οὗἱ 2 Κα. 23"-", ψΊ τ ἰπιεγεβίίηρ νὰ- 
τί διίοηϑ ἴῃ νν. "9:5 δηὰ ἃ ΠΕ σΟΠΟΪυβίοη ἰῃ ν. 3.---29. 41} δε 
εἰάεγς οΓ «μάαν απά «“εγμδαίδη}} ἴῃε μεδὰβ οἵ οἶδηβ δηὰ ἰδηνγίὶ- 

11ε5.---390. Τῆς 1ουϊ65]. ὙῊ ΟΒτοηίοϊοσ βυ δβιϊταϊοβ [μ656 ἔογ “μα 
ῬΙΌΡἢεΙ5 οἱ 2 Κ. 23".--Βοίδ ργεαὶ απ 5»|α}}} οί οἷά δπὰ 
γουης (σ΄. 15... ὙὯε ΔββεπΊ  τγὰ5 ἃ ῬΡΟΡΌΪΑΓ οΠ6, ἐγ Ὀγαοίηνσ 
τβῃ οὗ 811 ἄρεβ δῃὰ σοῃαϊ οη5.--- ΤῊ δοοὶ οἵ ἐδμιξ εουεπαη] 1.6., ἃ 

ῬοοΚ ψῖς ἢ ἐχργεββεὰ (ἢ θδϑίβ οἵ ἃ σονεηδηΐ (ο΄. Εχ. 247).---Ὁ81. 
15π πῆς }ία,6] 2 Κ. 23" “ὉΥ (μὲ Ρ]Παγ,᾽᾽ ο΄. 23...-4 π4 νιαάδ α 

εσνεπαρ] ᾿ἰϊ. ομέ α σουεπα, ἃ Ῥῆταθε ἀεσγίνεα ἔγοτῃ 86 οὐΐ- 
πρ οὗ 5δογίβοϊαὶ νἱςιπὴ5 ἱπῖο ρίθοεϑ Ὀεΐννεαεη ΒΟ ἐπε ρᾶγίϊεϑ 

ἴο ἐπε σονεμδηΐ ραϑϑεὰ (6. 15} [6. 3415 .); θαΐϊ (Πεγὰ ἰβ πὸ 
ΙΕᾶΘΟυ ἴο ΘΌΡΡοΘθε ἰμαΐ [Π|8 8 8ὴ δβϑϑθηϊτδὶ ρατί οἵ Ἂϑοῦ 
σονεηδηΐ ΟΥ̓ ΪΟΟΚ ρΪδοθα οὐ (ἢΐἷβ8 οζσοδβϑίοῃ. Αῃ οδίῃ ῬγοῦδῦΥ 

ψὰ5 βυβηοϊεηὶ ἢ οὐ σψἰϊμουϊ ἃ ϑδοσγίβοϊδ! τμβδὶ.-- Βείογε 

γαμιυο ἢ} ἰϊὰ ἱηνοσδίίοη οἵ 5 ἀεἰγ.---Το «τυαὶᾳ αὐ Υαἤηυόῖ, 

εἰς. Ὁτς. εχρτγεββίοῃβ, ο΄. ἈΠ. 13. 1ο"" {- 611 )6:,.--Θ΄2, Απά {δι 
ἡπμαδμαπίς, εἰς. 1.6., Κερὶ ἐμὲ 1ανν.---Ξῷ3. Τῆς ΟὨΒγοπίοϊεσ μανίην 
Δἰγεδαυ ἱπίσοάποθα 7οβἰδ ἢ τεΐογτῃ οἵ ᾿ἰβ οὐνῃ Κίηράοπι δαυὶν ἴῃ 
85 τεῖχῃι (ν. 3), Ραῖβ ἤθε βἰ παν τπθάβισεβ ἰῃ ἴῃς ἀἰϑισὶςῖ5 νη ἢ 

διδά Ρεϊοηρεὰ ἴο (με Ν. Κίηράοῃι.---Α} μὲς ἀαγ5]. Αἰΐζεῦ [Βς ἀδαῖῃ 

οἵ 7οβίδῃ ἰῃ {μὲ σεῖρῃι οἱ [εμοίδκὶπι ἴπε ρβορὶς Ἰαρββὰ ἰηίο ἰμεὶγ 
ἴοστηοσ οΥἹ] ττὰγ5 (365). 
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89. ηδμ.}} 2 Κ. 23: Ἰοῦκὴ). ΤΏς ἔοστμοσ ἷ5 ἴἃς οτί βίη).---τμ] 2 Κὶ, 
γῦκ80. 390} 2 Κ' 235 5295 ὕ5ι.--οῦϑυ"}) ὁ Κὶ { νκι--οὐὐπῇ 
βυι δααταϊοα ὈῪ ἴδς ΟὨγοπίοϊον ἔογ Ὀ"μ)2) 5" οἵ 2 Κ.---ἴόρ Ὃν ὕνγ00] (σδπϑ- 
Ῥοθοὰ ἰῃ  Κ.---ϑὶ. ΥἹῸΡ] (ὦ τὸν στύλον .-  Κ. 235 ἬΒΧΠ, οἵ. 23".-- 
γΡΠ] 2 ΚΕ. ῬηρΠ.- ΘῈΣ... 1225] ὦ, Δ Κ. νίϊδουϊ 5υβίχεϑ.--- τ 7Ὁ] 
4 Κ. Ὀνρπῦ.--τῦν 5] 2 Κ. ἐ πκιη.--ϑᾶ. ΜΥΌΣΣ δ9 ΓΝ Ἴ79} 2 Κ. 23) 
ΤΝΛΩΣ ὉΡΩ͂ ὅ5 Ἴδγι. ὙἘε δϑὶ ρῆγαβε ἐμ ἐδ οουσματὲ ΤΑΔῪ δανε ἔα! θη 
ἔτουι ἰοχὶ οὗ (". (Ος., Βη.), βίηςς ἴῃς τεβάϊηρ σϊϊμουὶ ἰξ ἰ5 Βδτβὴ, οὐ 
Μἷς δύογγ ομ6 ὐἶο τος Τομπὰ ἐπ 7ενωμδαΐδηε ἰΔκε5 ἴῃς ρ͵δος οὗ “ δ}} (δἊς 
ῬδορΙς,᾽" 10.)320 σαπὰ Βεηαηοένε ΤΑΔῪ Ὀε ἃ τηϊβτοδϊπρ ΕΥ̓ οΟργίϑὲ ἔοσ ΓΛ 2 
(Καυ.,, Κὶ Χον., ΒΗ... ἀουνυ}}ν). 

ΧΧΧΥ. 1-19. Το σε γαῦοι οὗ [6 Ῥάββονοσ.--- Αοσοσγάϊησ 
ἴο 2 Κ. 23:9 Τοβίδῃ σοιμητηδπάδα ἐπα ςεἰεϊγαίίοη οὗ ἴῃ Ῥαβ5- 

ΟΥΟΓ “85 ἰΐ νγὰϑ υτ οη ἴῃ [86 ὈοΟΚ οἵ ἴπε σονεηδηῖ,᾽" δηὰ (δε 

Ῥεορὶε τεβροηἀδὰ δηὰ ςεἰευγαϊθά (μῈ ἴεαϑὲ 85 ἰἴΐ πδὰ πενεσ 
Ῥεΐοσε θθθῃ οὐβοσνθά. ΤῊΐβ Ὀγίεϊ βἰδίεπηεηὶ σανὲ ὑμῈ ΟΒσομίοϊεγ 

οοςαβίοῃ ἰο ἀδβοσῖρε ἴμ6 ςεἸ]εγδίίοη οἱ ἴμ6 [δαϑὶ ἰἱπ ἀείδὶ!, εβρε- 

οἶδ!ν π᾿ σεΐεσεπος ἴἰο ἴμε ρατγὶ (μεσγείη οἵ ἴμ6 ρτίεϑίβ δῃὰ 1,ενίτε5. 
-1. 15 )εγμδαίδη:}. ΤῊΪϊ5 νγᾶ8 ἴῃ6 βἰχηίϊβοδης (μην ἰβίοτγί δ ν 
ἰῃ 7οβἰδῃ 8 οῦβογνδηςθ οἵ (μ6 Ῥβββονοσ: δοοοσάϊηρ ἴο ἰμε Ὀιὶς. αν 
ἴι τγᾶβ μοϊὰ δἱ (με φεηίγαὶ βϑῃοίυδσΥ ἰῃ επιβϑίεα. Ῥχενίουβὶυ 

ἴῃε Τεἰεργαϊϊουῃβ δδά θεὰ δἱ {με ῥεορὶθ᾽β βοιηββ οσ δἱ ἰοζδὶ 
βδηοίιδσίεβ ἱπγουρβουϊ ἰμῈ ἰαηὰ (Ὀι1. 16). Ὑμὲ (ΟὨγσοῃίοϊεγ 

ἀεγίνεα ν. "" ἔτοηῃ 2 Κ. 23"».--Ον ἐδ 7ομγίξεμι αν οἵδ 6 

βγδε πιο} δοοογάϊην ἴο ἴμῈ ἰδ Εχ. 126 ων. 23") Νυ. 0". 

Τα »πομἧ νὰ8 ΝΊβδῃ.---2, Ἐποομγαρεά ἰδδηι]. ΟἹ. ἴῃς 5ἰπλῖϊατ 
ἐχβοσίδιίοῃ οἵ Ηδ}ζεκίδῃ (29"-1: 305).--3Ξ. ΤἼᾶαὶ ἰαμρῆ αἱ! ]ςγαεϊ.ἢ 
Ετοιὰ [μὲ Βορίπηΐην ἰῃ [5γαε] {μὲ ῥτίεβίβ νεγε ἴμ6 συδγάϊδη5 δπὰ (8Ὲ 

ἰοδομεῖβ οὗ {με ἰανν, πὰ ὑμ6 ΟὨγοηίοϊογ, ἰῃ ἀἰχηϊ γίην {πε οποε οἵ 

(δὲ 1,μεν (65, αϑϑίρτιβ (15 ἀτν 8150 ἴο {μετὰ (ο΄. 17" “ Νά. 8:. ").--- 
ΤΡμαὶ τὐεγε μοῖὶν προ Υαὐιυε}}} ἀπ οῖ μεσ ἐχργεββίοη αἰριϊ γίηρς [μ6 
1μνί(ε5 (ο. 23"). [πῃ Ῥ ΟὨΪΥ ἰδὲ ῥτίεβίβ ἃγὲ ςδ]δὰ δοὶγ (08. ἵν. 

Ρ. 93).--Ρ μ6 μοῖγ αγὰ ἐπ δια ποιδε, εἰς.1. ΤῊ Ϊ5 σοπησηδηά ἴο [μ6 
1ενὶἴε8 ἴο ὑἷδοα ἔπ6 δι ἰῃ ἴῃς ΤεπρΙε, ἀπά, βίποα Τ[ΠΕΥ ΠΟ ἸΟΏ ΕΓ 
μάνα ἴδ Ὀυγάεῃ οὗ οσαιτγίηρ ἰΐ, ἴο βεσνε πον Ὑδῆνθι ἀπά (6 

ῬΘΟρἱΙε ἰῃ πλακίηρ ὑρσερδσζαίίοῃ ἴογ ἴα Ῥάαβϑονεσ (νυ. " ".), 885 θθεῃ 
νΑΓουΒν ἰηϊεγρσγεῖθά. (1) Οὐ ἰδμ6 δϑϑυμπηρίίου ἐμαὶ [πε ἂύῖκ μδὰ 

Βδε σεπιονϑὰ ἔγομι (μῈ Τορ]Ὲ Ὁ Μδηδϑϑθὴ οσ ΌῪ 7οβίδῃ ἀυτησ 



ΧΥΧΥ. 1-19] ΟΕΙΕΒΕΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒ ΡΑΘΘΟΝΕΕ 513 

[15 τεραῖγ, [86 σοτημηδηα ᾿γ8ἃ8 ἴο τερίδοα ἰΐ ἰῃ [ῃ6 Τερ]ε δηά ἴο 
διἰἰεηά ἴἰο οἴ μεσ ἀυεε5 (80 [Βς ο᾽6Γ σοτηπηεηίδίοσβ, 4150 Β6., Οδ.; Βα. 

δε] 4 αἰ3ο (μα [με 1,ενί[65 θοσα ἴῃ6 ΠΕ τεσοηθθογαίθα ἃσῖκ ὑροη 
{πεῖν βῃου!άθγβ δὲ (με οδϊεγαϊΐοη οὗ ἴῃς Ῥάϑϑονεσ ὑπάθγ (ἢ ἰάθα 
(δὶ {ΠεῪ ψεσε θουῃά ἴο ἀο 50 ὉΥ (εξ ἰανν, θαΐ 7οβίδῃ ἰδυρηὶ (ποτὰ 
τμδἱ [δὲ Τειρ]6 1} Ὁ ϑοϊοπιοῃ Βδά οδιιϑθά δῃ δἰἰεγαϊΐοη ἰῃ [πδὶ 
τεϑρεοῖ). (212) ΤΊ ἰδηριάρε ἰβ βσυγαῖϊνε, τηδδπίηρ “ ΤῊΪΗΚ ηοὶ οἢ 
(μαὶ ψ Εἰςοἢ ἑοσπιοεῖγ Βεΐοτε ἔπε Βυϊΐηρ οἵ τ[μ6΄ Τεπιρὶς δεϊοπρεά τὸ 
γοῸΓ βασνίοθ, θαΐ βεσνα (Π6 Τ,ογά δηά ἢΐβ ρεορὶε Ποὺν ἰἱπ (6 ΤΏ ΔΠΠΕΓ 

ἀεϑβοτ θεὰ ἰπ νν. Ἅ κ᾽}. (Κε., ΖοεἊ.). (3) ἢ ομπεηἀδίοη οὗ μα 
ἰεχί (υ. ἐ.), τεδᾶ:: Βελοίά ἐμ6 αγὰ ἐδ ποῖ ἐπ ἰδια ἱσηι ῥὶς, εἰς. (Βη.). 
ΤῊε πιεδηίΐην, ἴμθη, ἰ8 Ἔεβϑθητ4}}γ [Πδὶ οἵ (2). ϑίπος ἴΠ6 δῖ ἰ8 ἰῃ 15 
Ρίδςε δηὰ 5 πὸ ἰοῆρεγ ἴο θὲ ὕόσῃς, [πε 1,εν 68 ϑῃουϊά δἰἰεηὰ ἴο {μεὶγ 
τεχυϊαγ ἀυϊε8. ΤῊΪ5 ἀρρεαγοά ἰγἰνία] δηὰ, ἃ γεδάοσ εἰπεηἀθαά 85 
εἰνεη ἰῃ 44{.--4. Α7|ὸγ γομν  αἰμετσ᾽ ᾿ομ565} ἱ.6.,) αἴϊετ ἴῃ οἾδῃ οσΣ 
ξιεαὶ [Αυν αἰνίβίομ5.--- Βν γΟΜ ΠΟΏγ565] 1.6., ἴῃς αἰνίδίοῃ5 ἴοσ 

βεσνίος.---Α οογάϊηρ Ιο “46 τυρὲηρ οἵἨὨ αν]. ΤὨδ ἰοιτηδίοη οἵ 

ἴδε 1,ονϊς 4] ἀἰν 5 οἢ5 ἴογ ϑεσνίςε ἰῃ ἴπῸὸὶ Τεαρ]ς τγὰ8 δϑογὶ ρεὰ ἴο 

Θενὰ (ο΄. τ ἢ. 23").--α»ά ἀτοογάϊηρ ἰο ἐ[:6 ευγὴ περ οἵὨ δοϊοηη0η]. 
ΤῊβ ἤπα] δρροϊπίπηεηΐ ἀπ ἀγτδηρειηεηΐὶ νγ85 τηϑ6 ΕΟ ββασΙν ΟΥ̓ 
ϑοϊοπιοη (ο΄. 8). ὙΠΕΓα [5 πο γεάβοη [ἤδη ὮῪ (15 βίδιεπηθηΐ ΠΊΔΥ 
ποῖ Βᾶνε σοπια ἔγομῃ ἴῃς Οῃγοῃίοϊεγ (οοργα Βπ.).---ὅ. Αεοογάϊηρ ἰο 
{μια ἀξυϊσίοης οἵ {πὲ 7αἰδιεγ5᾽ πομδος οἵὨ γον ὀτγείμγον ἐπε οὐ άγεπ οὗ 
ἐδια ῥεορῤῖε, απὰ (ἴοτ Ἔνεσν ἀϊνίϑίοη) α ῥαγί οἵ α 1,συϊέσαϊ {α᾽»11}]. 
“ἙΔΟΒ ρτεαΐ αἰνίδίοη οὗ ἴῃς αἰ νγᾶ8 ἴο ὈῈ βϑεγνεὰ ὈΥ ἃ 5128] 
ἀἰϊνίϑίοῃ οἵ [με 1,εν 65 (οἱ. ν. 5).--. 45άὰά ΚΗ] 4μ6 βασδουεν]. ΟἹ. 
30" ὙΠ εῖε ἴῃς 1,ενἰ[ε5 Κι] ([ῃῈ Ῥάββονεσ οὐἱηρ ἴο (ες ἰαἱτγ5 υπ- 
οἰδδῆπαβθ, Ὀὰΐϊ Πεα ΠῸ ΒΌΓΝ σεᾶϑοῃ ἰβ8 8] ερεὰ. ΤῊ 5 ἰοοῖζϑ 88 
τδουρὰ αἱ τε ἴἶππὸ οὗ (ῃς ΟΒγοπίοϊεγ ἴδε τίρῃς οἱ 5ἰδγίῃρ δπὰ 
τοδϑβίίϊης [86 ρᾶβοῃαὶ ἰδπὶ μδά ραᾳ55θά ἔγοπι ἴμε ἰδυτηθη, μεδά5 οἵ 
ἴ86 Πουϑεμο 8 (Εχ. 1.29 5.), ἴο ἰῃ6 1,δνίϊεβ. 1 (5 γὰ5 ἴΠ6 σᾶβα, 
7εν 8ἢ ἰΙαυτηδη ἰαίεῦ τεραίηθα (ἢ 5 ργίνι]ερε, γεὶ 1,ον 68 παῖ ρῃϊ 4150 
βἰδὺ ἴῃε ἸΔτη 0 5.---απῷ ϑαποδν γομγδοῖνε5]. Αἰΐεῦ [με 5]αγίῃρ οἵ 
δηϊπ18}5 πε [εν τε5 μου ὰ νγαϑ {Πα πιβεῖνεϑ ἰη νΐενν οἵ {πεῖν ἔτ Πα Σ 
ἀυιίε5.---.ανὦ ῥγέρατγε, εἰς.]. Ῥτερατγε ἴμε Ῥάβϑβονεῦ ἔοσ γοὺγ Ὀγείἢ- 
το (16 Ἰαγτηθη), δοσογάϊΐηρ ἰο ἴῃς ἰανν οἵ Μοϑβοϑ ((΄. νυ. ")).--. πὰ 

«οεἱαΐ ρανε, εἰς.]1. Οὕ ἴῃ βἰγαῖαγ δοιίοη οἱ Ηεζεκίδῃ δηὰ ἢΐ8 
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Ῥγίμοεβ (305). -Τῆγες ἐπομσαηά δμποοῖ 5} ἴοσς ρεδοθ- οοσίηρβ οὕ 
βϑοσίες 8] πηθα}5 (σ΄. οχόρ νν. 3. ". 3)).--ὃὲ. Ἀπὸ λεἷς ῥγίμοες] ἐ.6., ἴμῈ 
γατίουϑ οὔοίΔ15.--- Ὁ α [γ66-ιοῖϊ! οὔεγίνρ} ᾿Ποττοβροπάϊπσ ἴο ἐπε 
}ασϑουεν οἤεγίηρς (Κε., Ζοε., ΕΝ.); Ὀεϊίες τοι πεῖν ΑΕ, Βε., ΟἽ., 
Καυ., ΚΙ., Βα., ΑΚ., ΚΝ πι.).-Ἴἰὐ ἡ κίας απὰ Ζεολαγίαϊ απὰ εξ εἰ, 
21 γμῖεγς οἡ ἐια βοιδε οὐ Οσοἀ]. Οἱ ἴμεϑε ἴῆγες γηλδεγς ΗΠΚΙΔΉ ττὰ5 
1δε Εἰρῇ ργίεϑὶ (οἷ. 31.); Ζεοβδγίδῃ ἰ5. ἀβυδιν σοπ᾽οοϊυγεὰ ἴο μδνε 
δα ἴΠε ῥὑγίεϑὶ ηοχὶ ἴο Ὠΐπι, ἐΐ δεοομα ῥγέεσί ταθϊϊοηθὰ ἴῃ 2 Κ. 25:5 
76. 525 (ο΄. Ῥαβδδυτγ ἃ συ ]οῦ ἰῃ ἴΠε Βουϑε οἱ Ὑδαπεὶ [6. 261); 7εμίεὶ 
5 σοη͵εοϊυγεά Ὀγ Βε., Κε., Ζοε., (με “δεῖ οὗ ἴῃ ᾿ἴπε οὗ ἰδ πᾶσ, 

ΠΟ δοοογάϊηρ ἴο ΕΖγ. 8" οοπίϊπυεα ἴο εχίϑὶ δέτε (μῈ εχίϊς ((. 

ι (ἢ. 242. Βαϊ ἰξΐ ἰ5 Ὀεϊίεσ ἴο {πἰηκ οἱ ἷπὶ 5 πρὶν 85 ἴδε ῥσγίεϑὶ 
ταϊγὰ ἰπ ταπκ (Ο6.). Οὐ οοεύστεηοε οὗ με πᾶπὶα οὐ. 31...--9. 
Οοπαπίαϊ,, 5)μδηια ἑαΐ, δῃὰ οταδαά ἀρρεᾶτ 85 Ὠᾶπιεβ οἵ 1,ουΐίεβ 
ὑπάεν Ηεζεκίδῃ ἴῃ 31:-., Οη Νοίμαη᾽ εἰ, ἴος οσσυττεηοε οὗ πᾶπις 
σ΄. τ ΓΒ. 2." 1555. 24 26" 171 εἰ αἷ.; Ἡασλμαδίαϊ,, σ΄. τ ΓΟ. 659 6) οἱ οἔ 
αἷ., νΕΓ σοπηπιοῃ; «76 εἰ α15ο σοτηπιοι, ο΄. τ ΓἈ. 5} 95.--11. Απὰ 
ἐλιε ῥγίοσις ἐῤγίηλὶ θα]. ΟὐἹἨἩ 39..-- νοι ἐμὸ 1ουΐες τοεγε βαγίηεϊ. 
ΑΒ ἰῃ ἴδε ο888 οἵ [Π6 ΚΙΠ ΠΡ, (15 δοοοταΐην ἴο Ρ που] ϑθδῖὶ ἴο δανε 
Βδεῃ ἃ ἰδυτηδη β ρατί (σ΄. ν." 29").--12. Αηπά 67 τενιουεὰ ἐδε διεγπί- 
οδενέηρε, εἰς.1. ὍΤΠΟ 1,ον[ε5, αἰΐογ Κα] Πρ δηὰ θαγίηρ [με ῥαϑομαὶ 
ἸΑτλὉ5 (ν. ..), τεπιονεὰ ἔτοπῃ ἴμ6 Δ πλ05 ρογίΐοπβ ψ ἰσ ἢ τεγὲ Ὀυγηὶ 

ρόαι ἴδε αἰίαγ (ΠΟΤῚ ἐμα διγηεολεγέμ 5), αἰνίης ἴ[μ6868 ρογιἰοῃβ ἴο 
(δε τεργεβθηίδίνεϑ οἱ ἔα 1165 [μδὶ {παν ἴῃ ἴαγῃ πιὶρῃϊ ῥγεϑεηὶ ἵμεαὶ 
ἴο ἴδε ῥγίεϑί ἴοσ 8η οβεσγίῃρ υηΐο Ὑδῆνεῃ. Νο τίϊμδὶ {ΠκῸ (815 15 
τηθητοπεὰ ἰη Εχ. 12, Ὀαϊ ᾿ξ τασδὶ ὈῈ δϑϑυπηθά (μδι (με ράϑοδὶ ἰδτη Ὁ5 

ψΈΓα ἰγεαϊοα |ἰκο ἴῃ ἰΔπ1}05 οὗ [με ρεᾶςε-οβογίηρβ, οἱ νας οετγίδίῃ 
Ῥοσίοῃϑ οὗ δὶ ψεσε θυγηθά ἀροη {μ6 δἰίαγ (ο΄. ων. 35-.) (Βε., Κε., 

Ζοε., Οε., Βη.).-͵κἂ᾿ἀπῷ 50 ἐξ ᾿ὐας ἄομα ἰο ἐμὲ οχεμ)]. ΤΏΕΥ τεσ 
ττϑδῖθα ἴῃ [με βϑᾶτηθ γὰγ. ΤΏ ἔδί τνὰ5 Ὀυγηθά οη [με Αἰίαγ (ἴων. 3.) 
Βαϊ [Πε τεϑβὶ εδίεῃ (σί. ν. ").---18. ΤὮε ραβδὶ Ἰδπὰρ8 ψεσε γοδϑίθὰ 
δοςοσαϊΐηρ ἴο ἴμε ογάΐπδηςε οἱ Εχ. 121-". ὍΤΕ ἡοΐγ ογεγέηρε5, ἴο σὶϊ 

{με οχεῆ, ψεγε σοοϊκεὰ οἰδεγνῖβα δηὰ ΜΕσε εἰἴποσ εδίεῃ 85 ἃ ρασί οὗ 

186 ῥάβϑοῃδὶ γτηδαὶ (Β6.) ογ ἀυγίηρ ἴδε Ἰδίεγ ἀδγϑ5 οἵ ἴῃς ἰεδϑὶ (Κε., 

Ζοε., Οε.). Ὑῇε ζοστηεγ 56επι5 ἀετηδπά δά Ὀγ ἴῃς ςοῃηεςίίοη.---14. 
ΤΠῈ ῥβθορὶε ψεσγε βεσνεὰ ἢγθί. ὙΠθη ἴῃς 1,εν ϊε8 ργεραγεὰ {πεὶσ 
ον ἰδ 5 δηὰ (μοβὲ οἵ (πε ῥγίεϑδίβ ῇο στεσγὲ ἐπχαρεὰ ὑπ} αἰσας 

ἴῃ Βυγηΐηρ (με ἔδι ρογίίοηϑ οἱ (με 1Δπ108. 
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πῦφτ (οοἸ]ες εἶνε) δωρνδ-οεγέν κε ἴα ἴο Ὀε ἱπιεγρτείθα 88 ἴῃ ν. 15, Ὀνϑῦπσν 
σπὰ ἐμ6 7α,, ἀεᾶπεβ ἴῃς Ὀυτηιϊ-οετίης. ὍΘ Τοοπποοῖϊνε σπὰ (1) ἰβ εχ- 

Ῥὶϊςδνε (Κς., Ζοε., ΟἽ.). Β6. ἀγαννβ ἃ ἐϊβιϊηοϊΐοη Ὀεΐπτεεη ἰΒς ἵτὸ 

που δηὰ ἱπίεγργείβ ἴῃς Ἰδίίεγ 85 ἐδε 7Χαὲ οὗ {με οχεὴ Ὡς ἢ ττα8 Ὀυγηῖ. 

1δ. (ὔ. τ Β. 25:-.. Αορογάϊην ἴο [Θνῖϑἢ ἰγδα ἰο5 [ἢ 1,ονίϊε5 
β8ηρ ἴῃε “Η42]]6]᾽ ψὮ1]6 ἴῃς ράϑοθδὶ Ἰδτὰῦ8 ψεσε θείην ΚΙΠοὰ ἴῃ 
186 οουτί οἵ [ῃε Τεπιρῖε (ΣΕ. ΙΧ. Ρ. 553). [ἢ 8ρίϊε οἵ 4]} [με ἰἸδαθουσ 
οὗ {με ῥγίεϑβϑίβ δηὰ 1,ενϊῖε8, ποῖ μῈ (86 βίπζοτβ Ποσ (ῃ6 ψαίε- ΚΘαροΓ5 

ΜΈΓΟ ἀγάνγῃ ἴγομι [ΠΟ ροϑίβ οὗ ἀυ εἰἴμοσ ἴο δβϑίϑί (μετ οὐ ἴο 
Ῥτέρᾶγε {μεὶγ οὐ Ῥᾶ5. 8] βιρρεῖ.--16. 4πῶ4 αἷἱ 46 Ξεγυΐοε οἵ 
γαλιυεῖ οἡ ἐμαί ἀαγ ἵπ ῥγεραγίπρ {πὸ ῥαδϑουεῦ ἀπά ἐπ οὔεγίηρ "6 
ὑπμγη -οὔεγίηρ5 μροη ᾿λι6 αἰέαν οΥ Υ αἰπυεΐ τυας αγγαπρεά (Ἷ.6., ν᾽Ι5 ἐχε- 
οὐυϊε4) αὐοογάἑης ἰο ἐμ6 εονμμπαμά οἵ “16 κὶρρ “05α}}}. ὙΠΪ5 ἰβ8 ἃ 
ΒΌΓΠΙΓΊΔΓΥ οὗ ἴΠ6 ργεσθάϊηρ παιταῖίνε. ΑἹ] ννᾶβ ρεγίοττηθα 85 ἴῃ 8 
Κίης δά ςοτηπιδηάδά, οὐ ἴμ6 δια ρμδ5]8 ὩΔΥ Σὲ ὑροὴ ἴῃς Κίησβ 
ςοιητηδη, ἐ.6., ψγὰ5 ογάἀεγοὰ ὃγ .7οεία}.--Οὐἡ ἐμαὶ ἀα}] ἱ.6., ἴῃς 
τ οἱ Νίβδῃ. Κα., Ζοε., ΟἽ., μοϊὰ ἰμδὶ (με Ἴχργεβϑϑίοῃ σονεῖβ [6 

ΒΕ ῃ ἀδγ8 οἱ (με ἰεαϑὶ ἀφτθθβῦὶε ἴο {μεὶγ ἱπίεγργείδιίοη οἵ ν. 1" 

(ᾳ.νυ.).--ΤῊΣ δεν -οὔεγέπρε ατὲ ἴο Ὀς ἰῃἰογργοίθα 85 ἰη νυ." "..---17. 
Τῆς γεαϑί οὔἩ μηἰοαυεπεά ὀγεαἀ}. (7. 305. "͵---18.. Α Τοργ οἱ 2 Κ. 
233 νὴ (ἢ68ὲ ῥσίποῖραὶ ομδηρθβ: ὕγοηι ἐδ ἀαγς5 97 δανεμεὶ {1:6 

Ῥγοῤπεί ἰμβιεδὰ οἱ “ἔγοχῃ ἴῃ ἀδγ5 οἵ [με ἡιάρεϑ ὑπαὶ Σά σεά Ι5γ86} 

(ϑδιγεὶ νὰ5 τεραγάθα 858 (ῃ6 ἰδϑὶ οἵ ἐμ υάρεβ); δηὰ ψῖτῃ [μὲ 
βρεοίθς τηδητίοη οὗ ἐδε φγίεείς απᾶ ἐπε 1υΐες απὰ αἱ! ὕμάαβ απάᾶ 
1εγαοὶ τοῖο ἰὐεγε ῥγέδομέ απὰ ἐπ ἐπμαδἠαπίς οΓ “εγμπαίορι.---19. 
ΑἸβ8ο ἔγομῃ 2 Κὶ. (23). 

8. Ὁ5)25] (ἃς Κι., το ἢ τηυϑὲ θὲ τερδγάδα 85 ἃ βιιδϑιδηϊίνε, ἐδ6 
ἐεαοΐεγς, ἀο68 Ὡοξ ΟΟΟῸΣ εἰβενθεγε ἰῃ (Ὠἷ8 σοπϑιτυςτίοη, Ὠεδηςς τγεδὰ ἡ 

Ος. διὰ πῦϑηγ Μ55. Ὁ.) 5, ἑλοσε ἐμαὶ αι, ο΄. Νε. 8. ", 50 Βε., Κε., 

Οε., εἰ αἱ.--ττίον ἸῸΝ ΠΝ Ὁ] σατίδίη] ἱπῃρ] 168 ϑοσὶς τπονεπηεηΐ οὗ ἴῃς 
δικ (υ. 5.). Ιἔ πολὺ δ ἰηξεττοά ἔτοπι τ ΓΒ. 235 [μδὲ [Ὡς (Βτοηίςϊεγ οοῦ- 

ἰάοσοὰ τς βοσνίος οὗ (Ὡς 1,ενϊϊεβ επάδὰ τῖτ ἴῃς οομιρ!εϊίοη οὗ {86 
Τερῖς. Βη. τεδάς "Ὦ 1ν πρῶ; ΚΙ, ΒΗ͂. βυρμεϑῖὶ5 μὲ γσρ θὲ 

τεδὰ ἔογ γν Ὁγ, οὔ τ Οἢ. 2823. Βείϊος ἔο!Πον (ὁ (85 ργεϑεγνεὰ ἴῃ ᾿ Ἐβάσ.) 
ἐν τῇ θέσει -- ΓὨΞ δηὰ τεπάετ, 44 {εν ἐμαὶ ἐπ: αγὰ ̓τοας ῥίαεεὰ ἐπ ἐπα ποιδε 

τὐπτοι δοίονιοη ἐδ 505 97 Παυΐά ξἰρρ οΥἩ 15γαεὶ δὴ, ἐμόγο μας ποῖ δεθη ἃ 
δωγάδη ρον γον «ποι άεγς, ποιῦ ϑέγυε, εἰς. Οὐ (ἢΐβ υϑὲ οὗ 3 σὴ [86 

ἰηΐξ, σ΄. ΒΒ. 5, Υ. 1.--ὀ6. υτηι] τεδὰ Κι. Ἰγρῆ) ψῖ ὦ ((Ἀ.), Ξ, 350 

Βε., Καυ., ΚΙ. ΒΗ͂., εἰ αἱ.--οὩ 2}... 3723] ΚΙ. τοδὰβ "3)... "2 
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στ ἃ ἔενν Μ855. δηὰ Κγ58.---θ. ὙΦ ῚΡ 2] Βη. β5ἰσῖκεβ ουΐϊ, εἷπος ἰξ ἰβ σαπέηρ 
ἴῃ ὦ ((.) δὰ βίπος ἴδς βδαποβοβδίίοῃ ῃου!ὰ ργεοδάς [με βἰδυίηρ οὗ ἴῃς 
ΡΆ508Δ] ἰδ τ, 50 αἷβϑο Κὶ. ΒΗ͂. ἀουδεέγ. Βυιϊ ὦ (« ἘΞάτ.) καὶ τὰς θυσίας 
τεδὰ ὈΊΡ ἣν (ο΄. ν. 3). ϑίηοε ἴδε 1,μενῖτεβ ἀϊὰ ργερᾶζε ἐδ λοὶν οἤετίηξε 
ἴον τμεῖγ Ὀσείβγεη, [86 ῥεορὶς (ν. .), (μἷ5 15. ἴῃς οτγίίπδὶ, Βεῆςε οὔ" 

Ῥαεΐογε 1)»21, δἰϑὸ χὰ ὦ (1 Ἐϑάσ.) δῃὰ τεπάενς σμάὰ φγέραγε ἐδ μοὶγ 
οὔενίηρβ, εἰς.---Ἰ. ΘᾺ.) ο΄. τ ΟὨ. 4᾽8.-9. ἘΠ.))}2}} ο΄. 31.3.--ΤἹ, 
τὸς 118 πογὰ ποὶ ἱπέτεψυεμε ἱπ ΑτδΌ. δὰ Ασγδιη.---1δ. "|5] ἃ ἴεν 
ΜΒ58. δη Υτβ8. 11π.---19. ὦ ((}.) ἰμβετγὶβ δἴϊετ (μἷς νεῖβς 2 Κὶ. 23". 

ὙὨΪ5 ραβϑϑαρε νϑ δα ἀεὰ ἴῃ ἴῃς υπηάετγίης ΗςΌτγενν, 85 15 ββονσι ὮΥ 18ς 
ἐγδηβ) ογδίίοη καρασειμ - καδησειμ π ΟΡ, ποῖ ἰουπὰ ἰῃ 2 Κ. 435. 

ΤΈς οἱάεν ὦ νετβίοη (1 Ἐϑάσ.) 888 δποῖμεσ δα ϊίοη δἱ (μἷ5 ροΐϊηϊ υϑὶςἢ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ τεργεϑεηῖβ ἰῃ τυ τ]δῖθὰ ἔογτα τὰς ΟὨΒγοηίο τ᾽ 5. οσίρίμαὶ ἰεχὶ, 
ο΄. Τογ. ΑΤΟ. ὑρ. 83 2, Εινα διμάΐες, Ρρ. 8) 7. 

420-26. Τιε ἀοαίδ οὗ 7οβίδῃ .---Μυςὰ ἔα] τμδη ἴῃς δοοουπὶ 
ξἴνεῃ ἴῃ 2 Κ. 23" τ", Βμονίην (μδἰ οἰ ΒΓ ἔΌ]]ῈΓ σε πλ  Πἰβοθηςεϑ οὗ [15 
58 ἐνεηΐ δὰ Ὀδεη ργεϑοσνεα οἵ {πδί ἃ Ἰερεπὰ σοποεγηίηρ ἰξ Βδὰ 

Δἰγεδάυν ἀενεϊορεὰ. Τὴ ΟὨγοηίοϊες ρῖνεβ ἴμ6 [ο]]οννίης ἀεἴ81:15, 
ΕΓΒ ἄτα επιίγεὶυ δηϊίης ἴῃ 2 Κι: (1) ΝεομοΒ πηεββᾶρε ἴο α5- 

βυδαάε 7οβίδῃ ἔγοπι νγαγ, (2) [οβδἢ β ἀϊβρυϊδίηρ Ηἰπιβεὶ ἀπά σοπιίησ 

ἴο Βρῶὶ πῃ [ῃ6 νϑιϊεν οἱ Μερίἀάο, (3) ἴμε νουπάϊηρ οἵ 7οβἰδῃ ὈΥ 
ΔΙΌΒΟΓΒ, (4) ἴῃ6 (ὐδηϑίοεσ οἵ ἴῃς νουηάεά πηδη ἴο [με βεοοπὰ οδμγίοῖ 

(Β8.). 

Βη. δϑουῖθεβ ἴῃς παγγδίϊνε ἰο [ες (μγοῃίο ον ἐοσεγύμπεν (ἀὲς Ῥονίαρε). 

[ὰ τιῖβ Βς ἰ8 ἕο ]οννεὰ Ὁγ Κὶ. Τῆε ενίάεηος ἰ5 ϑ8θεῆ ἴῃ ἴῃς οοπηθοίίησ 
εἴδυβε, Αγαγ αἱ! ἐμὲς τυλιδνι Τοσίαλ,; καὰ ῥτεραγεὰ δι ἐφσνερίδ, ν. Ὁ, ὙΒε 
τετηδίπαεγ οὗ ἴῃς βεοϊίοη 8 δϑογίρεὰ ὉῪ Βη. ἴο ἴπ6 ἐογετυηποσ δηὰ 
ἘῪ ΚΙ. το Μ. 

20. Νέίο ἐμὲ ξῖπρ οἵ Ἐφγ}ι] Νξβοβο 11, βοὴ οἱ Ῥβαζηχγηδιο 5, 
βεοομὰ Κίηρ οὗ [Β6 ὑνεηίγ-ϑἰχίμ ἀγηδϑίγ. Ηςες τεϊψῃθὰ ἔγοπι όοο ἴο 
504 Β. 0.-.Τὕὔὸ βρε: αγαϊΐηοί Οαγομθη"5}}. ὙῈ τὶ ἴοεγ Πογα ρῖνεβ 

186 Ζεορτδρῃῖοδὶ ροδὶ, ψνὩ}]Ὲ 2 Κα. 23" μὰ5 ἴῃ6 ρεγβοηδὶ οδ]εςῖ, 
“ΤΏ Κίηρ οὗ Αϑϑουτίδ." Νέεοβο, ἰακίη δαἀναπίδρε οἵ {με ἰοϊεσίηνς 
εσοπάϊιίοη οὗ ἰμῈ Αϑϑυτίδῃ Επιρῖγε, γγὰ8 ἱπίεπὶ ἀροη τεϑίοσγίηρ {8ε 
δηοίθηι Εργρίΐδη βονεσζείρην ονὲῦ {86 ϑυτίδη ργονίμοαβ.---αγολε- 
τἶδ}}} ἴῃς οδ]εοῖίνε ροΐπὶ οἱ Νεομοἶβ τλϑγοι, ἴῃε τηοά. «εγαδὲς 
(ογ υ]εγαδη5) οὰ ἴμ6 ψεϑὶ Ῥδηκ οὗ ἴδε ΕυΡὨγαίεβ, αἰγες γ εαϑὶ 

οὗ ἴδε ποιίῃ-οαϑί σόσποσ οὐ ἴδε Μοαϊϊεσταηθθεαη, ἴῃς δηςίεηϊ 
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οδρίϊ4] οὗ ἴῃ6 ΗΕ οπιρῖγε δηᾶὰ ἴμε ραίενναυ ἔγοπι ϑυτία ἰπίο 

Μεβϑοροίαπιίᾶ. ὙΟ γεδῖϑ ἰδίεσ Νϑομο ψγὰ5 ἀεἰεαϊεά δἵ (18 ροϊπὶ 
ὉῪ ἴῃ Βαθυ]οηΐδη δττὴῦ οἱ Νροροίδϑϑασ ὑπάθῦ ΝΕυσΠδάτεζζασ, 
δῃὰ ἔτομῃ πα ἔδοὶ ἴῃ6 ττίζοσ ἰηἰγοάυςοα ἰξ Πεγο.---ἀηπά ἄς τυεηὲ 

ομέ ἰο πιφεὶ ᾿ν͵01} ῬοβϑίΪΥῪ δἵ ἴῃς σοτηπηιδηὰ οἱ ἴμε Αβϑυτίδῃβ οὕ 
1Ὠγουρῇ ἰογαὶν ἴἰο με; Ὀαΐ βἰποε ἴῃ6 Αββγυτίδῃ Επηρίγε μδά 

δτονπὶ ΝΕ ΜΈΔΚ ἃπαὰ νγᾶϑ ὩΘΔΓ 5 επά, ἰΐ 18 δ τῆογε ργόῦδθ]α 

τὲ Τυάδῃ μὰ ἔογ βοῖῃβ {ἰπ|6 σεαϑεά ἴο δὲ {ἱυΐδσυ ἴο Αβϑϑυτία 
δηὰ [παἰ 7οβίδῃῃ ψψεπὲ ουἱϊ ἴο ῥγέβοσνε [ἴῃς ἱπάθρεπάεηςε οἵ [ιΐβ 

Κίηράοπι.---21. ὙΥΠεῖμεσ (Πϊ5 εἴη θαβϑυ ὑ ἢ [15 τηεϑϑᾶζα νγὰϑ5 ἴῃ 
ΔΩΥ ΜΔΥ ἰἰδίοσίς, ΟὐὁἨΥ ΤΏΘΓΕΙΥ ἃ βοίΐοῃ ἴο δϑϑίψῃ ἃ Ἵϑιιϑ8ὲ ἴογ ἴῃς 

ἄδδιῃ οἵ [με ροοὰ Κίηρ, [{ 5 τη ροββί]ε ἴο ἀδίεσηιίπθ. Ῥσγοθδοὶγ [μῈ 
Ἰαϊίεσ. ὙΠὲ νυίεῦ 5ᾶνν ἰῃ ἴΠ6 πχεββᾶρε οἱ Νϑοβο ἃ ἀϊνίπα νναγηΐηρ 
ΒΙ ἢ [οβίδῃ ἀἰὰ ποῖ μεεὰ (ν. 39. Ηδ δϑϑυπιθά ἰμδΐ ἃ γεᾶ] γενεὶδ- 

τίοη ἔγομῃ αοά, νῇοπὶ μα ψουϊὰ πᾶνε ἰἀοητἰ θεὰ ψιἢ Ὑδμννεῆ, μδά 

Ῥεεη πιδάς ἰο Νεοῦο. ὙὨε οἱἄδγ σοτητηεηίΐδίοσβ ἱμβουρῃΐ οἵ {μὲ 
ςοιηπηδη δανίηρ σοπα ἴο Νέεομο {Βγουρἢ ἃ ἀγεδπὶ ΟΓ ἃ Ῥγορδεῖ 

(οι ἴῃς ἰεχῖ υ. ἐ.).--ἀῶ. Βιω 7οείανι ἀϊά ποὶ μίγη ᾿υὲδ ἤαοο ὕγοηι ᾿εἐηι]. 

Ης ρΡετγϑίϑιθαά ἰῃ Ποβ γ.---Βε πο ἀϊδρμίδο μηδ. ὍΣ 5βίοσγ οἵ 

{8ε ἀεδίῃ οἵ [οϑίδῇῃ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢδνε Ὀδεὴ τηοάθ δα δἴζογ (μδΐ οὗ 

ΑΒΔΡ. Βοίβ Κίηρϑ τεσεϊνεα ἃ αἀϊνίπε νψατηίηρ, Ῥοίῃ επίοσεὰ [δῈ 
Βδίεε ἴῃ ἀἰβρυΐδο---εν ἀθητγ ἴο ἀνοϊὰ {πὸ ἰὨτεδίεηεα ἀδηρεῖ---ηὰ 
Ῥοίἢ ψεγε νουπάδα Ὀγ Ὀοντηεη δηά ἰδίεσ ἀϊεά ((,. 18:5. 3... 5.()ν 

Υεὶ ὦ τεαὰ πὰ ἤε εἰγεηρίμομεά πὴριδοὶ (νυ. 1.).---ἸΜΠ οι οΥ (οα]. 
Α ταϑὰᾶὶ σενεϊαιϊίοη μδὰ δε πιδάβ ἴο Νεοβο (ςῇ. ν. ").-ἶἰΜμ: ερί 440]. 

Ο. τ ΓΒ. γ""». Ὑε Βαίι]ε ννᾶβ8 80 ἔδ πουίῃ ποί θεοᾶιϑε Νϑοθο δά- 

νδησεὰ ἴο πογίμεγῃ Ῥαϊδϑίίπε ὈῪ ἴἢ6 5ε6 (ἃ νίενν βυρρεβίθα ὈΥ 
Ομεγης, Ζύΐε απὰ Τύρος οἵ “εγοριαΐ,, Ρ. οὐ, θαβεὰ οἡ Ηεγοάοιιϑ᾽5 
τείεγεῃςε ἴο Νϑομοἶβ ἢδν] δοιἰνἱγ, 11. 158), Ὀὰϊ ΡγορΔ ΡΥ Ὀεσδιι58 

ἢ Πογίμοτῃ 4}165 [15 δηοίεπὶ δι ε-ςτουπαὰ αθοτάεά ἴπε Ῥεβί 

Ρίδος ἴογ γεββιίπρ [6 Ἐργριίδῃ.---283. δον 1 ον: δογὲ τυομηάςα]. 
Τὺ 4͵50 βαίΐὰ Αμδὴ (18).---24. ΤῊ Ξεοοηά οἰαγίο!] Ῥτο Δ ΡΪΥ ἃ 
ϑτοδῖοῦ ἀπά τηογε σοπλζογίδ!ε ομς ἴμδη ἴμῈ νὰν σδατγίοῖ.---ἀηπὰ ἐπε ν 

ὑγομρ)ὶ πμὲρε ἰο ὕεγμδαίονι απὰ ᾿ς ἀϊε4]. Ἰὰ 2 Κα. 23.518ε Κίηρ 18 

βαϊὰ ἴο βᾶνε θθβεῃ 5ἰαίπ δἱ Μερίἀαο δὰ Ὀγουραί ἀδδά ἴτγοτῃ ἴδμετγε. 
ὙΠῈ πατγαῖϊνα ἰῃ 2 Κ. μᾶ5 50 ὕξεη ἱπίεγργείεα ἴο πρὶν {πὶ 

7οϑβίδῃ βουρῃΐ δὴ ἰμίεσνίονν ἢ ἢ ΝΟ ΠΟ δη ἃ νγᾶ5 αϑϑαββίμαίεα Ὀγ ἢΪπὶ 
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δἱ Με ἀο (Βα.).. Τΐβ ἰβ υῃ! Κεὶγ.--2δ. 45πώάὰ σεγεινέα ἐονν- 
οσεά απ οἰεργν οὐεν .]ο5ἰα]. ΤὨῊΪΒ Βᾶ5 ποῖ θθε ργεϑεγνεά. Οἡ 
{πε οἴμεῦ μδπά, 7εγεπλ δ 5 σα ἴο μάνα ἀδργεςαίθα (ἢ Ἔχίσεπηθϑ 
ἴο ΨΜὨϊςἢ πιουγηΐην ἴον [οβίδῃ τνᾶ5 σδγτία ((!. 6. 22'5).---ατἂὐὐμο ᾿εὲς 
ἀα}] εἰμεν οἵ [ῃ6 Ογοηίοϊοσ οὐ ἰδ ϑοισος; πηοϑβί ᾿Πκοὶν (με Ἰδιΐετ. 

--Απ»πῶ “μὸν νιαάφς ἐβενε απ ογάδίπαμος ἐπὶ 15 γα6}} ἐ.6., ἃ σαϑίοτῃ. 
ὙΒΟΥ Μεγ ΡγοῦΌΪν τερεδίθα γεαυγ οα ἴμῈ πη νεγβασυ οἱ [οβδ 5 

ἀεδίῃ. Αῃ διϊυβίοη ἴο [5 865 θδεῃ ἰουηά ἰη ΖΕ. 12.:, θαῖ (δὶ 

ἱπιεγργείδιίοῃ 18 νεγῪ ἀουθίία].--- 10, ἐμδ ἰανισπία!οη5} ποῖ [Βὲ οδ- 
οηΐοδὶ ῬοΟΚ οἱ 1,δΔπιοηίδίίομβ, θαΐ ἃ Ἰοβὲ οῃβ.--26. Α Ἴοογῃβίῃηδ- 

οι οὗ ἴμε ἔογτῃ ἰουπά ἴῃ τ δηὰ 2 Κι. ἐ.6., 4πώῶ4 “16 γε5! οἵ ἐπ αοἷς οἵ 
οσίαᾷ (1 Κ. 23"}), δηά ἴπαὶ ρεουϊίαγ ἰο ἴμ6 ΟΒγοπίοϊεγ, σμά μὲς 
αοἰς γε! απᾶ ἰα5, (σῇ. 93" τ2..).--- πᾶ δὲς ξοοά ἀδεάς]. (Οὔ. 325.--- 

ΤῊΣ δοοῖ οΥ ἐδ ξἷπρε οὐ 1σγαοὶ απὰ «μάα}} ν. Ἰπίτο. ΡΡ. 22 ἡ 

21. Ὀν 5 πτν Ὑν κἢ] Βε. τεϊαϊποά ΑΗ δηὰ τεηάδογεὰ κέολε τοίδεν 
όἴομ φτεὶ ἀμ ᾿δωίξ. Και. ἰπβεγίβ ὩΝ3 δέϊεσ πγιν, ἴῃς ἰδίϊεγ Ὀείῃρ υϑεὰ ἴο 

εἰ ραϑίβς (με ῥγεσοαϊΐηρ ῥρσγοῇ. εί. Μοτε ᾿ἰκεοῖγ νψὲ βμου]ὰ γτεροὶπὶ πριν, 
1 υὴϊ ποῖ σον αραΐηδὲ γομ ἐμὶς ἄαγ. ΚΙ. ΒΗ͂. τεδὰβ πγνκ ν.- 

ΠΌΠΟΟ Γ2-ὉΜ]. ΤΆΣ τεηαεγίηρ οἱ ΕΚΥ͂5. αραΐνϑὲ ἐπ κοιϑα τοπεγεισέ 1 
λαυε τῦαν, ἴ.6.. ἐπὸ ποι ΟΥ̓ ταν, νὰ8 ἀεϊεπάοα ὉΥ Καε., Ὀυϊ ἰ5 
απ κναγά, Βείϊεγ τεδὰ τῖτμ τ Ἐϑάσ. γρ ὃν, ἑδνουτγοὰ Ὁγ Βε., Ζοε., Κδα., 
βίηος [818 Ὀγίηρβ ουἱ (ἢ οοπίγαϑί, υἱξ., ἰὰ 15 ποῖ δρδίπβὶ γοὺ, δυΐ 

δαδίηβι γουτ ἘΠ ςΠΊΥ, ἴπδὶ 1 8Πὶ τπδγομιίηρ.---22. ΨΌΠΓΠ] 15 ηοὶ βυρροτίοα 
ὃΥ ἴῃς γτβ8β. ὦ ((.) ἐκραταιώθη τεδὰ ῥιπγῆ δηὰ ὦ (1: Εϑάγ.) ἐπεχειρεῖ 

τεδὰ ὥψπ. Τῆς ἰοἸ]ονίης νεγϑα 566 18 ἴο ἱπΊΡῚῪ ἴπδὶ {πε Κίηρς νγὰ5. Ὡοΐ 
αἰδβρυίκεα, 5'πος ἴῃς ἀγοπεῖβ τηϑάς Εἰπὶ (με οὈ]εςεὶ οὗἨ ἰμεὶγ δἰΐδεκ. 1π 
{8ε ΑΒδὸ ἱπείάεπι, τς Κὶπας νγὰ8 58ῃοὶ ΌὉΥ Ἵἤδηςς, τ. 183, ἵΝε ββουϊὰ 
ῬτΟΒΘΟΙΥ τεδὰ ριπδη, 90 Βε., Ζοα., Ος., Βη.--Ὁ}] ὦ (« Ἐϑάγ.) ᾿Ιερεμίον 
προφήτου. Ἐεδὰ ΑΙ ---νΊΠΟΚΊοΥ ΠΟΙ] ἀ8. (μΠδὶ δὴ οτγὶφίηδὶ οὗ νν. " 1. Ἠδ5 
Ῥαδδῦ πῖυς οοττυρίςα δηὰ τεοοῃβίγυς[5 85 ἔοϊ ον: Ασοοτγάϊΐηρ ἴο ν. 5, 
7οβίδῃ 18 οἰθαυὶγ τε οὔθ ψὯΟ [88 τγεζείνεὰ ἃ ςοτητηδπὰ ἔτοιῃι Οοὰ. 
Ηξεπος δος Γ"3 βοπὶς ψογὰβ δὰ πιϊββδίησ. ὙὮς οτἰχίμδὶ τγὰ8 βοπιἊ- 
τοΐης πο (δῖα: “ Νμδὶ Βανεῖ ἰο ἀο αἱ ἰμὸς, Κίηρ οὗ Τυάδη}Ῥ Νοὶ 
δϑαϊηβὶ {μες δαὶ αζαίπβὲ ἴῃς μουβε [οὗ Αϑβϑγτία, {.6., {δ γ νδ558]5}}}}} δπὶ 
Ι οοπιθ. ὙΤδη 88᾽ὰ 7οβίδῃ: [ἱ ἰ ποῖ τὴν τῖβῃ (μδὶ 1 δρμὲ (ποτ), 
Ὀυΐ Οοάὰ Μμᾶ8 οοπιτηδηάεά τὴς ἴο τηδίε ἢδϑίς. Ηδλὶι [Ὁ ῬδδγαοἝ) 

Ῥείοτε ἴδε οοπιπιαπὰ οὗ σοὰ νῆο 85 βεηΐϊ της, [μδὶ με ἀοεβ ποὶ ἀεϑίτου 

τες. Απὰ [οϑίδαῃ νουἹὰ ποῖ ἴὰγη Ὁδοκ ἔτοπη Ὠἷπὶ Ὀδσαυβε ἢς δὰ Ὀδεῃ 
τηδάς ἰο ὅρδὲ τῖτὰ δἷπὶ [νη ἴῃ Ρἷδος οὐ ϑρπγ] δηὰ ἣἢς ἀϊά ποὶ 
Βεάτγκοη ἰο Νδοῦο οὔ δοοουπί οὗ ἴῃς νογά οὗ σοὰ [σψιϊςὰ Ὡς, 1οδἰδΒ, 
Βιδά τεςεῖνεα}" ΚΑΤ΄. ἢ. 277. 
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ΧΧΧΥΙ. Ετοσι δε ἀοαίδ οὗ Τοβίδῃ ἰο 86 7411 οὗ Τγυβαϊθτ. 
--Τ,Τς ΟὨΒγοηίοϊοσ μβαά Ῥείογε ῃἰτπη 2 Κ. 2395 24,5, ἔσοῦὶ ψὶς ἢ, 

ΜΙ τυ ς ἢ δρτίἀσπηθηΐ δηα δοῦλε β κῃ πποά βοδίϊοπβ, με ἴοοκ 
νν. τον, Βαϊ νν. 13:2: ἢς ἔγϑεῖν σοιηροβεά, ρἰνίπρ ᾿ἰ8 οὐ νεγϑίοῃ 
οὗ [ῃ6 [4}} οὗ 7εγιβα]επὶ τ 115 σαυϑε δηά ἴῃς ἀυγαίίοη οἵ ἴπε 
Ἔχε δηὰ [ἢς ἄεοτεα οὗ Ογτυβ, ψ ἰςἢ Ἰεὰ ἰο [δε τείυσῃ. 

ΚΙ. δϑϑῖρτιϑβ 411 ἐνἷ8 σμαρῖοτ εἰἴμεγ ἴο ἴμ6 ΟΒγοηίςϊοσ οσ ἔγτουῃ 2 Κ., υυἱ, 

Βονενεσ, 8η ἱηιεττοσδίίοη δραίηβὶ νυ. 5.19, 

1-.4. Το τοῖρῃ οὐ ες ποαα2 ([Ὦγεα πιοηίῃϑ8, 6οϑ 8. Ο.).--- 
1. 2. Ἐὸογ ἃ 5ίγυϊαγ ἐπι γοπεταθηΐ ὉῪ ἴῃς Ρδορῖο, φῇ. 26: 33".- 
“ελιοαξα5] ἃ γουηρεῦ βοὴ οὗ [οβίδιῃ (΄. νν. "- 5"), δπὰ [δεγείογε 
ποῖ [με πδίυγα! Βεὶγ ἴο (6 ἰἤσοπθ. Ηἰ5 οἰδοϊΐοῃ νγὰ8 ργοῦρδθὶν ἀν 

ἴο μιἷ5 βγγιρδίῃυ ἢ [με απ -Εργριίδη ρο]ον οὗ Πἰ5 ἔδίεσ οσ εἷ5 

ΠΟΒΙΓΟΪ ΟΥ̓ ἴμᾷοϑα ΨΠΏΟ Γεργεβεηϊθαὰ ἰ{. [ἴῃ 76. 22' δε 18 ςδ᾽]δὰ 
58411.π|, ΙΓ τνὰθ ῬγΟΡΘΌΙΪΥ ἢἷ5 Οἰγ πᾶπιθ,  Ώ16ὲ 7εμοδ8Ζ 

νγᾶ5 ἴδε πᾶτηθ ἰδκθη 85 Κίηγ. Ηἰβ5 πῃ Γ᾽ 5 Ὡ8Π|6, σίνεῃ ἰῃ 2 Κὶ. 
233, ἰβ οαγ ἰδ δηὰ 450 (ες βἰδίειηθηὶ, “"᾿Απὰ δὲ ἀϊὰ ἐμαὶ ψμϊοἢ 

Μ 85 ΟἿ ἴῃ ἴπ6 ϑἰρῃί οἱ Ὑδανες δοοογάϊηρ ἴο 41} (μαὶ ἢ!5 ἔα  μεῖ5 
Βαὰ ἀοῃε."--3Ξ.:.. 4πώᾶ {ι:ε κὶηρ οἹ ἘρΎΡιὶ τεριουεά μεῖνε ὕγοηι γεὶρη- 

ἐπρῈ ἐπ εγμδαϊεηι). 2. Κ. 23} τηϑῃτοη5 (πδὶ “ΝΕΟΒο Ὀουῃηά Πἰπὶ 
δἱ ΕΪΌ14}.᾽ ὙὍβὲε ἰεχί 5ϑῃονβ σοηίιδίοη (ν. ΐ.). Ὑηὰὲ ψογάβ δομμὰ 
δα γεουθ ἅ1Ὲ ΨΕΓῪ 5:18 ἴῃ Ηεῦτεν.--α ἡμπάγοά ἰαἰεμίς οἵ 

δένονγ} δθουϊ ὕνο μυηάτεα ἰπουβαηά ἀ0|14Γ5.---Αἴ ἑαίεπὲ οἵ ροϊα] 
δουϊ {δίγίν τμουξαηὰ ἀ0114τθ. ΤῊΐβ ἰτἰρυϊε τνὰ5 ρθε τ 8ῃ 
(μαι ἱπηροβεὰ Ὀγ ϑεπηδομογὶρ (ς΄. 2 Κ. 18").--4. Εἰζαῖνε ταθδῃ85 
“(οἄ εβἰδθ 15865,᾽ δηὰ «ελοίαξὶνε “ ὙΔμ ΘΕ εϑίδὈ 5Π.65,᾽ τἴΠ5 

(8ὲ ὑὸ πᾶπιῈὲ5 ῬΕΙῈ ὈΓϑΟιΟΑΠγ ἰάεηςίςα]. Νεομο βμοννεὰ 5 
τεβρεοὶ ἴογ Ὑδηνεἢ ἰῃ ρίνίηρ πἰπὶ τη Ἰδ(ίοΓ πδηη6.---α πα σαγγὶφά 

μῖηι ἰο Ἐρυ}ι] νΐἄετε Ὡς ἀϊεὰ ((΄. 2 Κ. 23" 76. 22:2). 

1, γυνὴ] ὦ ((.) διὰ 2 Κ. 2329 -Ὁ ἴτκ γιρον, Ὀυϊ (ἢς ρΡ]υ5 18 τγδηΐῖ- 
ἴηρ ἱπ τ Ἐβάσ. ὙΒε ΟΒγοηΐοϊεσγ ργοῦδβθ]ν οπιξςὰ (με Ρἤγαβθς, βίπος Βς 
τεβαγάεα ἐπ]8 ἃ5 ἃ βδογεῦ ξυηςτίοι, νης ἐδδ εορῖε οἵ ἐπε ἰαπᾶ σπτετὰ τοὶ 

δητίε]οά το Ῥεγέοστω, οἵ. 2271, αἰβο 23.: οοπιραγοά σι 2 Κὶ. 1113.--οῦ συν] 
νυδηιίης ἴῃ τ Εϑάγ. πὰ 2 Κ.., ργοῦδθὶν ετγερὶ ἱπίο (Ὡς ἰαχὲ ἔγοσῃ [δς ἴο]- 
Ἰονίῃς νεῖββ.--. ὦ Κ. 235 2. μη ΦΡὴῚ ΠΣ ὙΠ ὈΊΌΓΙ ἸῸΝ ὈΦῚ 
ῬΠΣΝ ἸΌΡ ἼΝ Ὁ59 ΤΣ 2)}8, 8. Βυρρ! δά δέον τμἰ8 νεῖβα Ὁ Φ (6... 
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δίμος {86 ΟΠγοηΐοϊεγ Βα ἰ Δ }]Ὺ οπιτιοα (μῈ πϑπια οὗ ἰῃς Κίηρ᾽5 τιοί μεῖς 
δηὰ ἰδε ραββαφε ἰ5 ψδηϊπρ 'ἰπ τ Εβάγ., 484 ῖ5 ἀουθι1ε55 οτρίηδὶ. ὙΠε 
ΟὨΒτγοπίοϊεοσ Ῥγο δ  οπιϊτεά [με 5ἰδίεπιεηΐ οοποεγηΐηρ ἴῃς Κὶἰηρ᾽β εὐνῇ 
ἀοίηρ, βίπςε (με ορροϑἰτίοη οὗ [Ὡς Ἐσγρίίδη συϊογ Ἰηἀἰοδίεβ (δὲ με γουηρ 
Κίηρ ἐο]]ονεὰ 1μ6 μοὶ ΐον οὗ Ηἷβ ἔδί μεγ, (μς ροοά 7οβίβῃ.---8. 150 ἘΥ ΡΟ 
ὈΥΨΥΣ ὈΝΊΣ0] 2 Κ. 23 ὈΦΥΝ3 Ἴ9Ό5 ΓῸΠ ΥἽΝ2 ΓΙΌΣ 2 ΠῸ) ΠΡ ΥὙΥΊΟΟ, 
νος ὦ ((.) ἔοϊ!ονβ, δὐἀϊηρ καὶ μετήγαγεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς εἰς 

Αἴγυπτον. ΤὨΐβ8 ἀρρεᾶῖβ ἰο ὃς ἃ οοηβαίίοῃ οὗ ΓΒ. δὰ Κ. ει Ἐξάγ. 
(ἰὰς οτίχίπαὶ ατ. δεῖηρ ῥγεβεγνεὰ ἴῃ {με Αἰεχδηάγίδη μ5.}) βΞυρρογίβ 
Αἰ αραϊηβι (με τεδαΐϊηρ οἱ 2 Κ., δυῖϊ τεδὰ Ὁ δίϊετ Ὁσο. ὙῊϊ 

5 ἀουθι]εβ85 ταὶ (6 Ομτοηΐοϊεγ ττοῖς, αρᾶ ἐπε κὶπρ οΓ Ἐκξγρὲ τε- 
τπουεά μένε ἤγοηι γεϊρηίηρ ἐπ "ονγμδαίοηε, 5ο Βε., Ζοε., Οε., Καυ., Κι. 

Κονι., ΒΗ., Βῃ.-τττιν 62}. 2 Κ. ὉΡ Φ2}» 1.5), ὦ ((.) ἔο!ονβ 2 Κ.--4. 
ὈΣΦΎΝ ΤῊΝ ὉΡ ΠΝ ΟΥΌΝ ΜΝ ὈΥΣΌ ΠΟ Ἴ90.] 2 Κ. 232 ΠΣ ἥξΟ ἼΠΟΣ 
ὉΣΝ ὙΦ ΓΙ ἘΌΦΜΥ 12 ὈΡΝ πν. Οὔ ((}.) [658 οοπιρίηθά ἴδε ἵπο 

τεδαϊηρβ. [ἢ (Βς Μ Ίεχί [Π6 οοπῆδίίοη 15 ςοπιρὶεῖθ. 1ἱ Ἐϑάγ. 885 Ὀνρινν 

ἐπβίεδα οὗ ΟΡ ὍΝ δῃὰ πὸ ποίϊος οοποεγηίης ἰΒς οἄδηρε οὗ πᾶπις, δυΐ 
ἰηϑίεδα καὶ ἔδησε τοὺς μεγιστᾶνας Ἰωακεὶμ ([ο]]ονίης τς οτγάες οὗ 

νογάβ ργεβεγνεά ἴῃ (Ὅ1) -- ὈΥΛῊν ὉΣΦ ΠΝ ἼΟΝῚ, ἩΒΙΟΒ ἰβ ςεγίδἰη]γ δα 
ΕἈΓΥ τϊβγεδαϊηρ οὗἨ Ὁ ΟΥἽν ἸῸΦ ΓΝ 2Ό)).-το ἽΝ }2}} ΠῸΣ ΠΡ ὉῺΝ ἹΠΜῸ ΓὨΜῚ 
ΠΟΛ ΧΌ] 2 Κ. ὈΦ᾽ ΠΝ) ὈΣ ΣΟ Μ2}} πρὸ Ἰπνν νιν, Οὔ ((Β.) οοπῆδίεϑ, α]ςο 
δ 45 2 Κ. 235 νὴ Ὀυϊ 5] σὲ ναγίδιϊοηβ, οπιϊεπς ὈΣΡὴΥν" ἀπαὰ γεδαΐησ 
Φυρτ γα πῦπη τ ἴοσ ΤῊΝ τν ὙΨ ἽΚ. [Ιὰ τ Ἐβάγ. 5ἰἰρῃι ςβδηχες 

δι ἱπιγοάυςοὰ ἱπ ογάδγ ἴἰο δαγτηοηΐβα Ὑγ ἰῃ6 πικιϑγεδάϊης οὗ (Βς 
Ῥτεςθάϊης εἶἰδυϑα (υ. 5.), Ὀαϊ οἰδετνγίβε ἴἴ βυρροτίβ ΑΙ. 

δ-8. ΤΒο τεῖρῃ οὗ 7 ϑ οἱ κίπ (6οϑ--ς07 8. (.).---δ. Αγραΐπ, 45 
δι), [6 πδπια οὗ (Π6 4ιεθῃ- ΠΟΙ ΕΓ 5 οπηϊἰεἀ (2 Κ. 23").--ὅ. 
Νεδμομαάμοσσαγ} ἃ ᾿σοτταρίὶ ἴογηι οἵ βρε!ης Νεδμολαάγειξαῦ 
Κίηρ οὗ Βαδγίοῃ, ὅο4-ςό: Β. 5. ΤΠΪΐδβ σοττυρί ἴογτῃ ἰ5 ἰουπά ἴῃ 
: δῃὰ 2 (ῃ., Εζγ., Νε., Ἐϑὶ., δηᾶ ἃ ἴεν {{π|65 ἴῃ 2 Κ. δηά 7ς., υ. 
ΒΗΒ. Νεθυςβδάγεζζαγ᾽β ἔδίμεσ, Νθοροίαββδασ, ψὰ5 Κίηρ οἵ 

Βδθγίοῃ όας-ὅος Β. Ο., δηἀ ου [ες ἴ4}] οὗ ΝΙΠενθῆ (Ὀεΐνεεῃ ὅοβ 

δηὰ 6ο6) ἱπιηηοαϊαίεϊν Ὀερᾶπ ἰο εχίεμὰ ἢΐβ δτηρίσε ᾿ψεϑιναγά, 

αὶ (ἢς σοησαεβὶ [εἰ] Ἰαγρεῖν ἰο ἢἷ5 ϑοῆ, ψῇο σοτητηδηάδα [δ ἵτα- 

ῬΕΙ͂Α] στὴν αἱ με Ῥαί(]ῖῈ οἵ Οδγομογηΐϑῃ ((ῦ. 3.555) ὅος, ποτα 
1Πε Εγριίδῃβ ψετε ἀεοίεαϊεα. Ἐχϑοῦν ἤον βοοὴ ἴΐογ {πὶ Ἄνθηῖ 
ΝΕ ΟΠ ΒΔάγΟΖΖαῦ οᾶπιθ ὉΡ ἀραίηϑὶ 7Ἐγυβαίεπ δηα σομπιρε θά τμ 6 

ΒΕ Πιϊββίοη οὗ [6 ποῖα κί, ἰ8 μοὶ βαϑυ ἴο ἀείογιαἶΐπθ. Ασςοογάϊης ἴο 
2 Κ. 24' ἰἴ νψψὰϑ8 ἀρρδγθη!ν ἰπ 6ΟΙ ΟΓ ὅοο Β. 6., ἴῃς υϑι.8] νίενν. 
(Μεσυγάγ ρῥγεΐοεσθ ἰο ρίασς ἰξ ἱτηπηθαϊδίοϊυ δἔϊεσ τ[8Ὲ Ὀδῖίς οὗ 
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Οατοβειηΐβῃ, ΗΠ ΡΗ͂. Ρ. τό, ΠΚκενῖϑαε ΟἍ.) Βαΐ δῇϊσ ἴἤγεε νϑᾶσβ 

7εδοϊαἰκίτη το ρε δά, δηὰ Ὀεΐογε (με Βαργ)]οηΐδηβ δὰ βυρδάυεδα Ηἰ5 
τεθο]]οη, ἀϊοὰ ἀπά 15 βοὴ 7εῃοϊδοίη σᾶτης ἴο (Π6 ἴᾷτοηε, ἀπά 

δἔίεσ ἃ ἴἤγεε τη η ἢϑ᾽ τεῖψιι, ἴΠ6 οἷν μανίην Ὀεθη Ὀεϑίεθαὰ δηὰ ἰαθη, 
Β6 ν 85 οδιτίθα οσαρίϊνε τῖϊῃ ΤΔΠΥ οἴπεῖβ πὰ τηυςἢ ἰγοᾶϑυγε ἴο 
Βδθυϊοη (2 Κ. 24:-."). [Ιη νίενν οὗ ἴΠεϑὲ ἴδε(β (με βἰδίοιηθεηΐ ἐξ 

δορά ᾿ἶηι [}εὨοϊακίτα] ἐπ (εηονς ἰο σαγγγ ᾿ἶηι ἰο Βαδγίοη ἰ8 βίτδηρα. 
1ι Πα5 θεθὴ [δ Κβὴ ἃ5 Ἔβχργεββίηρ 8η ἰπίβητίοη νυ ἢ νγγ85 ποῖ τε] ἰϑεὰ 

(Βε., Κε., Ζοε.). ὦ, ἢ, τεηράδγ αμά μὲ σαγγίεἀ ᾿ὲπι ἰο Βαδγίονι, 

85 [που ρὰ 6 μοϊακὶπλ τνεσὰ Π6]4 ἴποσγὰ δύ 1}|6 δηὰ (Πδη τοϊεαϑοὰ ἀπὰ 
Ῥεγιλεα ἴο τεῖίρῃ ἀραΐῃ ἰπ 7 ἐγιι54]6π).---Ἴ. ὙῊε βἰαιεπηεηὶ οὗ (ἢ 8 

νΕΓΒΕ 5 ηοΐ βΒυρροτγίεα Ὀγ δηγίίηρ ἰῃ 2 Κα. ΝΠ {πὲ ργεσθαϊηρ ἰἰ ἰ8 

πϊϊπουΐ ἀουδὶ δῃ ἐχργεββίοη οἵ ἃ ἰγδαϊ ἴοη, ἰδίεσ σίνεῃ ἰῃ Πη. 1', οἵ 
ΔῊ δἰίδοῖϊς ἀροῃ εγιβα]επὶ δηὰ [Πς σαττυὶηρ ἀΥΔΥ οὗ ἃ ρατί οἵ (με 

βδοθά νεββ86}5 οἵ ἰῃῆς Τεπιρὶς ἀυτγίηρ [ποῖ δἰ π᾿ 5 τεῖσῃ. ὙῈῈ 

ταοῖϊνε ἴον (με ἰογπηδίίοη οἱ {ἰ5 ἰγδαϊἴοη, ρας την {πὸ δἰίδοκ ἰπ (ἢ ς 
τηϊγα γεᾶγ οἱ [εμοϊακίπὶ (Πη. 1"), γᾶ5 θεσδιϑε {Ππογεῦυ ἃ σἀρίϊν]ν 
οὗ βενεηίυ γϑᾶγβ πιϊρῃί θὲ οδίδἰπθά. Βαΐ {Π15 εαυὶγν ἴ4}} οἱ 7εγιιβα- 

Ιεπὶ ἰ8 ἑοσἀάθῃ Ὀγ 16. 25'-", δπὰ 8}} {παΐ ἰβ Κπονγῃ οἵ ἴῃς τηονϑ- 
πλεπῖβ οἱ Νερυςμδάτγεζζαγ (νυ. 2.8. 1. Ρ. ς53).--8ὃ. Βοοῖ οἵ “πε 
ἀΐηρς οὐ ]ϑγαοὶ απά «μά4α}}}]. ὅεε Ἰπίτο. ΡΡ. 22 7. 

δ. οὔψΥν3] 2 Κ. 23} - ΠΟΥ Ὁ ΠΥῚΡ ΤΣ ΠΣ ἸῸΝ ὈΨῚ, 90 ὦ ((.), δυΐ 

ναηίΐηρ, ἰῃ τ Ἐϑβάτγ., οὔ, ν. 3.-τρτῦκν] πδπιίηρ ἴῃ τ Εϑάγ. 2 Κ. 2357 ογαΐί8, 
Βυϊ δά 5 2 Ν ἸΦ» ἼΦν 535, τί! τ μὶς ὦ (( 8.) ἀρτεεβ. Τῆς ἰαϊϊεσ αἰϑὸ 
845 δἱ (ἷ5 ροίΐηϊ ἃ βεοϊΐοῃ τ ῖ ἢ ναγῖεβ ΟἿΪΥ 53:1 ΠΠῚῪ ἔγοπι 2 Κ. 24: “., ἴῃ 

βρὶ1ε οὗ ἴμε ἔαςῖ (δὶ ν. 5 '5 ἀερεπάεηΐϊ οῃἡ 2 Κ. 24', δῃοῖμεσ οᾶϑε οὗ οοῃ- 

βαιίοη.---Θ. υὐ»}] ὁ Κ. 24' 888 "02. (Φ ((Ἡ.) ομυίίβ πϑοδββασὶν δἴϊον 
[18 ἱπϑεγίίοη (υ. 5.).--Ἰὶ. 02»5] ραίαοε (ταί μετ βϑεϊάοπι ἱπ (ΐ8 56 π56).---ὃ. 

Ἴ00] ὦ ((.) λόγων τῶν ἡμενῶν τοῖς -- Ὁ ὉΝΌΝΣ ΥἹΣῪ 'νγὰ8 ἱπβεγίεα 
ἀουθι]εβ8 ἔτοπι 2 Κ. 245, δῃὰ 85 ἴῃ οἴμεγ οᾶϑεβ ὑγο Δ ὈΪΥ ἰπ ἴπς ὑπάετὶγ- 
ἱῃφ Ηεῦγεν.---ῦ ΝΡ] πδηιίηρς ἱπ ὦ ((}.) 88 αἰβο ἱπ ὁ Κ.---ἴτηνν] ὦ" 

(ΟΒ.) δπὰ ἃ Κ. 245 Ἢ ὉΓΩΝ ὉΡ ὈΝΡΛΝΝ 259Φ), δπὰ 186 ἔογπιοσ Π85 ἴῃς 

δααϊιοηδὶ οἰδυϑς καὶ ἐτάφη ἐν Τὰν Οἵα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, νι ὨϊΓὮ 

τχυϑὲ ἢᾶνε 88 [ἴῃς υὑπάογιγίης Ἡδεῦτγενν ὉΓΊΩΝ ὉΡ ΝΙΡ 122 Ἄ2Ρ, οὗ.  Κ. 

2118. 3. 86ς Τοτ. Α47Ὸ. Ρ. 84.---Ἴ 5) }} ὦ (( 8.) ᾿Ιεχονίας, 80 αἰϑο ν. ". 

9. 10. Το τεΐρῃ οὗ 76 ποίδομίπ ((ῃγεα πηοπίῃ5, 597 8. 6.).--- 
9. Εἰρ) 1] εἰρμίεοη (2 Κα. 24", Δ, ὦ, Κε., Ζοε., Οε., Βα., ΚΙ.). 

ΤῊΐβΒ Ἰαϊίεῦ ἰβ αἷϑο ἰδνουγεὰ ὈῪ ἴμ6 εἰεῶὺ οἵ ἘΖοκίθὶ ονὲσ 
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7εμοίαςμίη (195-"). Ὑεῖ ἴῃς τερεαϊθα δἰ] υβίομβ ΟΥ̓ Τογοσιΐδῃ ἴο 
186 αυθδδῃ-τηοῖ βου βυσρεϑὶ (μδὶ ἰμῈ Κίηρ νὰ5 αυΐϊΐϊε ἃ γουίι (7ς. 

13)5 22} 203), δηὰ ἴΐ ἰ5 αἰβῆουϊ! ἰο (Ὠἰπκ οὗ ἃ πιοῖϊνε ἴογ 
ββοσίεπίηρ ἴμ6 ἀζε, μεῆσς Β6. τερᾶγὰβ οἰρἧ ἃ5 οσἱρίῃδὶ; δῃᾷὰ α͵50 

Βη. 85 σοπηίηρ ἔγοπι [86 (ὨΒγοηίο]οτ᾽5 ἐοσεγυηπος (ἀΐς Ῥοτγίαρε), 
δηὰ δ μοὶ 48 {πε βᾶγηβ αἰ5ο ἰῃ σείεσεῃηοα ἴο {86 ἐθμ ἄαγς ψὨϊοἢ ἀο 

οῖ ΔΡΡΘΑΓ ἰῃ 2 Κι; γεῖ εἰρλμίδεονε ἰδ ῬσοῦδΌ]Υ οοιτοοί.---10. Ακπά 
αἱ [6 γείμγη οὗ {6 γεαγ] ἐ.6., ἰὰ ἴῃς βρσίηρ (ο΄. τ (Ὰ. 20: 2 5. 1ττ' 
1 Κ. 2ο"). 7εμοίακίπι τε ρε!]οὰ Ργοῦδο]ν ἴῃ ἴῃς [4}1 δηὰ ἀϊθὰ βοοῦ 

δίϊεγ, δῃηὰ (ἤθη ἰῃ ἴῃς (Ο]]ονίηρ; βργίπρ [εμοϊδοίη νὰ5 ἀδροβθά. 

Νεδιομαάπεσσαν 5εη}}. Τὰ 2 Κ. 24." 5. ἴῃς οἷτγ 15 βαϊὰ ἴο βανε θθδῃ 
Βεβίθροα ὈγΥ (86 Ομαϊάθδηβ, δηὰ 76μοίδομίη ἴο πᾶνε βυστεπάθγοὰ 
8πα Ὀδεη ἰδκεη, νυ ἢ Βῖ5 ἰγεαβυγεβ, δηὰ [Βε νεββε}5 οἵ (88 Τεαρῖο, 

δηά {δε Ὀεβὲ ρβορῖὶε οἵ ἰμε ἰαπά, ἰο Βαργίοη. Ὑβεγε 7εδμοϊδοιῖη 
ταπηδίηθα βόγης [Ὠἰγίγ- θεν ῃ ὙθᾶΓΒ ἰῃ Ὀγίϑοη, ογα ἢς τηδιτίοὰ δηὰ 
Ὀεραί ομἰ]άτεη (1 (Ή. 3"7...); αὶ δ [ῃε δοςεββϑίοῃ οἵ Εν!]- Μογοάδομ 

(561 Β. 6.) ΒΕ νγᾶ5 γεϊεαβεά ἔγοπὶ ργίϑοῃ δηὰ ρίνεη ἃ ρἷδοε οἵ βοϑοὺγ 

διλοηξ ἴπδ σαρίΐνε Κίηρϑ οἱ Βαδγίοη (2 Κ. 2:3} 5- 76. 5.23: α.).--- ΗΠ ἧς 
δγοίμεν), Ὀὰΐ δοοοσάϊηρ ἴο 2 Κ. 24} Ζεάβικίδῃ νγὰ8 ἰβ ὑποὶς (ζύ. 
Σ᾿ ΓΒ. 31... 

9. Ὅ2Φ ΣΦ] 2 Κ. 245 ΓΡ ΤΦῚ Γρον, Ὀυξ ὈΝῸ) ΠΊΦΡΙ ἰ5 σδηϊίηρ ἴῃ 
2. Τῆς οτρίηδι Οτεεὶς οὗ θοῚἢ ΓΒ. δῃμὰ τ Ἐϑβάγ. ργοῦϑοὶυ δστοεὰ τ ὴῖὰ 
41. Ὑπὲε δαάϊιίοη οὗ ἰῃς ἐξ ἀαγς Ἰεδ 8 ἴο (ς βυϑρίοίου [μδῖ δὴ τ᾽» 
“γᾺ5 δος ἀθηίΠῪ Οὐ εα αἴίο Π)λῸΦ δηὰ ἰδίες ἱμβογίθα δεΐνγεοι ἴ86 

11πε8 οὔ οὐ ἴδε πιαγρίη, βεπος ἰξ τπηδάς 18 γᾶν ἰπῖο με στοης ρῥἷδος ἴῃ 
ἴδια ἰαχί. Ὁ"2) νσαϑ ἵβεὴ δα δὰ ἰο πιδῖίκε ἰῃς ἱεχὶ ἱπιο ἰσῖθ]6. Ἐογ ξυσίμος 
ἀἰϊδουβδίοη ν. 5.-ττο Υ}}} 2 Κ. -Ἐ ὈΟΨΥΘῸ ἸΓΩΝ ΠΣ ΝΟΨΘΤΣ ἸῸΝ Ὁν.--- 
ΠΥ] Κι. 249 Ὁ ὉῺΝ ΠΦΡ ὝΦκ Ὁ29.--10. νην] ὦ (6), Ἐ, Θ, νδμπ Ὥκ; 
4 Κ. 2411 Ὑτι; ψδηϊίηρς ἴῃ τ Εβάσ. Τῆς γββ. βθεῖ ἴο ὃς οοττοοϊίουι5 
ἔτοῃ 2 Κ. 

11.21.- -εῖρῃ οὗ Ζεάεκίδῃ (ς97-- 586 Β. 6.) ἀῃὰ ἐδ ἀοβίσις- 
τίοῃ οὗ [τ 84161:2.---11. ΤὨΪ5 νεῦϑα 'β ἃ σου οἵ 2 Κὶ. 24:5 ἢ (Βς 
5118] οχηβϑίοη οἵ ἴῃ8 μᾶπης οἱ ἰῃς Κἰὶπρ᾽5 τηοίμοσ, “" Ἡδηχυίαὶ [86 

ἀδυρῃίεγ οἱ Τεγεπιίδῃ οἵ 1 Ρη8}.᾽ Ζααε κίδη νγ8 ἃ [}} Ὀσοΐμεσ οὗ 
76 βοῦμαζ (ς΄. 2 Κ. 23"}) Ὀυΐ οἷν ἃ μα] - Ὀσοίμεσ οἵ 7εποϊδομίη (". 

2 Κ. 245).--.ξ12. Απά με ἀϊά ἐμαὶ υυμέοῖς τας εὐὴ ἐπ ἐπε τἐρὴξ οἵ 
γαλιυε!] ἰαἴκθὴ ἔτγοπῃη 2 Κ. 24,"".--( πὰ μὲ μμριδεα ποῖ ἰδεῖ 
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δέίογε «7 εγενιΐα}!] ἃ βιδϊετηεηΐ θαϑεὰ ὑροη Ζεαε κί δἰ(ἰτὰὰς ἰο ἰῃῈ 
ςουηβεῖ οὗ Γεγοπϊδῃ γεβρεοιίίηρ (ἢ6 Ομ άδαηβ, 76γογηϊδῃ δάνϑεὰ 

ΒΡ βδίοη. Ζεάεκίδῃ {πγουφ ἴπῈ ορροβίξίοῃ οὗ ἱμε ποῦ ]ε5 δπὰ 
νδίῃ Βοραβ οουἹὰ ηοὶ Ὀτίηρ ἰπηβ6} ἰο (ὨΪ5 (76. 211-1 345... 2710 

48.1-..)͵ Ὑεἰ ΖεαοκΚίδη τνᾶ8 ποῖ τθϑ!]ν 111-αἰβροβεά ἰονγασὰ 7ογαπιϊδἢ 
(ζ΄. 7ε. 37... 3810... ΝΕεΙΓΠες ἀἰὰ 7εγεπιΐδῃ βρεακ ΒΑΓ οἵ ἰπὶ 
(ψ΄.. 7ε. 34. .).-τΟοιώ οὐ {6 πιοιμΐ, οὗ Υ αἰιυεἶ!]. ΤὨλ5, δοσογαίηρ ἴο 

7ετγειιίδη, σᾶπηα ἴγιθ Ῥγόρβεουν (76. 23.).-.-13. Ασιά αἰδο, εἰς.} 85 

τπουχἢ τορε!] !]Ἰοη εγα ἃ ϑἰη δααϊοηδὶ ἴο (Π6 τείι54] ἴο 1ἰβίεῃ ἴο 

7εγεπιίδα; θαΐ (Πδ [ογτηοσ ἰηνοῖνεά {πε Ἰδιίογ.--- γλο μαά »ιαάς μὲρε 
διυεαγ ὃγ Οαο4]. Ζεάεκίδῃ νψᾶ5 ρἰδοβεά ὑπάδγ 8η οδίῃ οἵ δ] θρίδηςε ἰῃ 

ἴδε πᾶπιε οἵ δῆνει. Οη [δε νἱ]οἰδίίοη οἵ (Π]5 οαἰ ἢ, οὔ. ΕΖ. 17.15.5. 

--Ηὀἑ μανάεμεα)] ὙΠ6 βυρήθοϊ ἰβ ποὶ ἀοά δυϊ Ζεάεκίδῃ (Βε.). 

--Αραΐη5ὲ γείεγπὴηρ Ἰ0ΉΗΟ Υ αἰπυεῖ ἐδι6 Οοά οἵ 15γαε1}. ἩΪ5 νἱοἰαἰίοη 

οὗ Ὠϊ5 οδίἢ δηὰ γεϑίϑβίδπος ἴο ἴῃς δάνίςς οἵ Τεγεπνδἢ ἅτε τεραγάθα 
ὈΥ [μὲ ψτίε 85 ἀροβίδϑυ ἴγομι Ὑδῆνε.---14, Τη (15 ἀπ {πὸ [ο]- 
Ἰονίης γεσβαθ 8 τεϊγοβρεοῖ 888 Ὀδεη μεἰὰ ἴο Ἔχίεπα Ὀδοκναγά ἴο 
ἴδε τεΐρῃ οἵ Μαηδββεὴῃ (Β6.), θὰϊ {πε σομαϊοη5 ψεσγε {]8]]6ὰ ἀυτ- 

ἱῃρ [δε σεΐζῃ οἱ Ζεά δ κίδῃ. Α πηοβί σγδρῇῃϊς ἀδϑοσίριίοη οἵ ὑπ ρο υ- 
ἕίοη οὗ ([ΒῈ ΤεΏρΡ]Ε ͵ἰβ φίνεη ἴῃ ΕΖ. 8.--΄1δ. εν: 1ο ἐδενι ὃν μὶδ ηιδ556η.- 
3675 γ᾽δίη ΜΡ δαγὶγ ασμπὰ σεμάϊρ} ἃ ἴοττη οὗ Ἔχργεϑβϑίοῃ ἰγεαυθηὶ 

ἴῃ ἴῃ ΒοΟΚ οἵ 7εγεπιίδη (76. 29." 35: “- 265).--16. Βμώ ἐόν 
τιοοκοά, εἰς.1 δΔοσουρ 56 ἴῃ (ἢ ἰτοαίπηεπὶ οἱ 7εγεγηΐδῃ, ῃῸ 
ψ͵5 ὈΪΙΕΣν Ρεγβεουϊεά, δηὰ τα, ψῃο ψα5 ραΐ ἴο ἄδδαί (75. 

2659.1), ΟἾΒΕΓ ὑπΚηον Ργορμεῖβ ἀουθί|ε88 βυβεγεὰ ἴῃ ἴΠ6 βδπια 

ὙΆΥ, βίποθ ἴῃ τεΐεγεμοα πθθὰ ποῖ Ὀὲ ̓ ἰπλἰτε ἴο [πὲ τεΐρῃ οἱ Ζεε κίδῃ. 

--117. Τῆς κἷπρ οὗ 1:6 Ομαϊάφαης] Νενυςμδάτοζζασ. ΤῊΣ οτίρὶ- 
28] Βοπηα οὗ (δε Ομαϊάθδῃβ τγὰβ βου -οαϑὶ οἵ Βαρυ]οηΐα Ῥγορεγ, 

οἢ ἴπε βεδ- οδϑί, δηὰ ἔσοπι ἰπεηςα {ΠΥ ργεββεα ἱπῖο Βαυυ]οηίβ, ἀπά 
ϑίπος Νθοροίδββαγ, {πε {δ Πεῖ οἵ Νεθυςμδάτοζζαγ δηα ἰουηάεγ οὗ 

τῃ6 πεν Βαγ]οηΐδη ἀγπαβίυ, νν85 οἵ [μδἱ βίοοϊκ, Ὁ μβδϊ θα ἔγοπι ἢ 5 
ἴτας πηεδηΐ Βαυγυ]οηΐδ.--- ἀπά [6 εἰσι]. Ὅς βυθ]εοῖ ἰ5 διηδίρυοιϑ 
Βαϊ ἰξ ἰ5 Ὀεζζεσ ἴο ταᾶϊα [μ6 Ομαιάθδη Κίηρ ἴπς βυδ]εςί (Κε., Οε., 

ΚΙ., ΕΥ̓͂5.) ἴδῃ αοἀ (Βε., Ζοε.).---1», ἐδ:6 ποιιδο οἵ ἐ}ιεὶγ δαποίμαγγ}]. 

Ταε Ἰυάρτηεθηὶ 15 Ὀσουρηὶ ἱπίο ἀεβηίίε γεϊαιίοη τνὐτἢ (86 οτίπιε; 

Βεοδυβα {πε ῥσοίδπθα {πε βαποίυδευ (ν. ") 1ΠΕῪ {Πα πιβεῖνεθ Έγα 

5ἰδίῃ ἴῃ [86 βαηοίυδτυ (Κε.). (Οἱ ἴδε νἱϑίοη οἵ ΕΖεκίεὶ (9.-.). ὙὨδ 
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ΤδηιρΙς αἷϑο νγὰβ (ἢ ἰαϑὶ γεΐιρε ογ βίσοῃρῃοὶὰ οἵ ἰῃς εἰΐγ.--20. 
Απά μὲς 50Η5] ΝΕ υΓΒδάγεζζαγ᾽ 5 ϑυσοθββοσβ. Τμεθα ψογο Εν]]- 
Μετγοάδοβ, Νεσὶ φ! ἰβϑαγ, ἀπὰ Ναροπίἀυ5. ΤῊΘ ἰδϑὶ ἴτὸ εσα υϑυγροτϑ 
οὗ ἃ ἀἰϊδεγεηΐ ἔδυ ἔτοθι Νεθυςμδάγεζζασ, δἰ μου ρ ΝΕ ρ  15ϑαῦ 
νγ85 [ἰ5 50η-ἰη-ἰὰν (ΕΒὶ. 1. οο]. 4.52).---μὼ διό τείρη οἵ ἐδ κἰπερ- 

ἄοηι οἵἩ Ῥεγϑία] ὑλ1}} [Π6 σοπαμεβὶ οἱ Βαρυ])οηΐα Ὀγ Ογτυβ ἰπῃ ς 28. 
--“21. Τὸ μιδὲ ἐπα τοογᾷ ὃν ἐια τιοιΐε 97 Τεγονιΐαῖε {6 ῥγορλμε!] 
76. 25:1 295, ὙΏΟΓε ἰοῦ ϑευθη Ὑ Ὑγθᾶγβ (Π6 Ρχομηἶϑθα 5 ἴο ρυπίβῃ (86 
Κίηρ οἱ ΒΑΡγ οι δηά ἴο γεϑίοσε 86 ρββορίε οἵ [5βγᾶδὶ ἰο ἐπεῖγ οσσῃ 
Ἰδηά.---ὔὴ μι6 ἰαπάὰ μαά επ͵ογεοά ἐϊς δαδδαιϊῥι5] ἐ.6., ἀπ} (Βα 
ΒΕΥΘΏΪΥ γε 85 οἱ [πε σαρίἰν! 4Π]ονν ἰΒς Ἰδηὰ ἴο επΐογ ἴῃ6 δα δίῃ5 

([δς ϑδρθδιίοδὶ γεᾶγϑβ οἱ τεϑὲ ογ ποῃ-ουἱναίίοη), οἵ τυ ΐῖς ἢ (Πὲ Ιαπὰ 
δὰ Ὀεθὴ ἀδργίνεά ἀυτίηρ [86 ῥγενίουβ ιἰβίοσγ οἱ ᾿βγαεὶ (ς}. 1ὺν. 
265 ..). Ηδηρσοε [με ΟΒγοηίοῖεσ ἱπουρῆὶ οἵ ἃ ρεγίοά οὗ ἔουγ Πυπάτεά 
δηἀ ηἰπεῖυ γεᾶγβ ἀυγίηρ ΜἘΙΟΏ (86 ΘΑ αιίοδὶ ἰὰνν (Ὡν. 2ς'-7) Βδὰ 
ποῖ θϑδθῇ ορϑβεγνβά (ἔτοπι (6 ρεγίοά οἵ (ἃς Τυάρσεϑ οαναγα) (Β6.), 
ΟΓ ἷῃ νἱονν οἱ [Ὡς ἀοὐ-εατίηρ Κίπρβ θανίά, δϑοϊοπιοη, 76 Βοβμδ- 
Ῥδδῖ, ν8ὸ ἀου 1655 ορϑεγνθα (με Ἰανν, ἰΒς ἔουγς Βυπάτεα δηὰ ηἰπεῖν 

ΥΕΔΓΒ τιυδὲ Ὀ6 ἴδκϑὴ Ἰοοβοὶν (Ζοε., ΟἽ., Β4.).. Τὰς ΟὨτγοηΐοϊογ 
Ὁ ἀου θέον μδὰ 16 ποίίοῃ ἐμαὶ “τὰ Ιαηὰ οδίαἰποα τεϑὶ ψ Ὡς ἢ 
{186 5ἰπ.}] ρεορὶς μδά ἀεργίνεά ἴΐ οὗ ΌῪ {μεὶγ πορίεςὶ οἵ τὶς 
ΘΑ δΙἢ οὐβεγναηςθ᾽" (Κα.). 1 τηυβὶ μὲ σεπιθιροσγεά, μονενεῦ, 

{δαῖ (1Π6 Ἰανγ δῃηὰ ποιίοῃ οἱ ἴῃς βαρ δίϊςδὶ γεᾶγβ ἀγὲ ἴῃ σγεα]γ οὗ 
ἰαὶς οτ ίη, Ὀεϊοηρίην ἰο Ρ.--θϑευονν γέα7γ5]. ὙΒο δοῖυδὶ ρεγοὰ 

οὗ ἴδε Βαρυ]οηΐδῃ σαριϊν! Ὑ ψν85 [685 ἴῃδὴ (ἢΐ8, βίηοε (με ἢγβὶ 

Βυθτηἰββίοη οἱ ᾿υάδῃ ἰο ἴδ6 Ομ ἀθδηβ ψγᾶ5 ἰῃ ὅοι ογ όοο (2 Κ. 
24.) ἀῃὰ [δε ἢγϑί ρσορεσ σδριἰν]ν νγᾶ8 ἰῃ ἴπε ῃγϑὶ γϑᾶσ οἵ [εμοϊδοίπ 

ογ Ζεάεκίδῃ, ςοϑῦ οσγ 597 (2 Κ. 245-). ὙὯδ υμηθεΣ βανθηῖν ἰῃ [86 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οἱ Τογαηι δ τγὰ5 ἀουῖ1ε55 τηεδηΐ ἰῃ {Π6 ἢγϑὶ ἰπβίδπος 
ἴο μάνα Ὀδθῃ ἰδκϑη βυτῃθο Αγ. ΤῊΣ Πἰἰογα βίη οὗ [ἰ γψᾶνε τῖϑε 

ἴο {Π6 5ίοΥγ οἱ [86 δαυ 6 γ σαρ ϊνΥ ἰῃ [86 [Ὠἰγὰ γοᾶγ οἱ Τεμοϊακῖ πὶ 
(Βη. 1)) (υ. 5.). 

11. ὈὔσΥν 2] ὁ Κ. 2418 Ἔ ΓΘ ἸΔΟῪ ΓῺ ὕθῸΠ ἸῸΝ ὉΨ1.--12. ὉπῦΝ] 
πδηϊίηρς ἱπ 2 Κ. 2419, 186 Ἰαϊῖες δά άϊπρ ὈγΡὴΠν ΠΦΡ ἼΦΝ ὕ529.--τον μὉ] 
ποὶ ἔτοιῃ 4 Κ. νυ. 5.--14. ν9] ὦ ((Β.) Ἔν δπὰ 8οὸ ΚΙ. ΒΗ͂., 
Ῥυὶ χα Ἐϑάγ, καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων.-- ὑψοῦ} Οὐ. 
ὑγοῦ.---16. . .. γκὺ ΨΊ ο΄. 141 δῃὰ οὐ τ τ ΟὮ. 224.--17. Ὁ5)1Φ2] 
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Οὐ. ον1--.---ῶϑον 11 ΠΟΊΣ Ὄπ Ὁ}] ὦ ((.) τοῦ Σεδεκίον καὶ τὰς 
παρθένους αὐτῶν οὐκ ἠλέησαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν ἀπήγαγον. 

τυ ὁσουτβ ΟὨΪΥ Βογα. 

22. 23. ΤῇοΟο ἄδογθα οὗ Ουγυβ.--- ἼΠ656 νοῦβθθβ ἅγα 8150 ἰῃ ΕΖ. 
αἴ, ὙΏΘΥ 8Γ6 ποῖ ἴΠ6 ὈΓΟΡΕΓ οἷοϑε οἱ ἃ Βίβίογυ, θαΐ (ῃε ἱπίτοάιο- 
τἴοη; Πεηςε {μεὶγ ἴστε ρδοα ἰ5 ἰπ ΕΖ. 11-85,. 1 δηά 2 (ὨτΟΙΪΟ]65 

οὔ ρίμ!γ ἰογπχθὰ τ ΕΖτα ομς ΜογΚ, δηά ἰῃ (πε βεραγαίϊίοη (88 

Ῥδιαρταρῇ ννὰβ δονγεὰ ἴἰο σγεπηδίη ἰῃ βοῇ ἰοῦ ΌΥ σἤδηςθ, ΟΥΓ 

88 8 ενϊάεηος μαὶ ἴῃς ἵνο νυ τηρβ ναγα οὐ ΠΑ} ΟὨΘ, ΟΥ̓, 
ἢ 1655 Ρσ δ Ὀ γ, ἴΕ τπλᾶὺ μάνα θα Δρρεπαβὰ ἴο  (ῃσοηϊοῖεβ 

ἴο φῖνε ἃ τῆοσβ βορείιϊ οἷοβε ἴο ἱπε ῬΟῸΚ (ενεῃ 85 2 Κίῃρϑβ οἴοβεβ 
ΜΙ ἃ ποίϊοε οὗ (ἢς τεΐβαϑε οἵ 7εμοϊδοη). 

22. ΕΪγσὶ γέα7] 538 Β.6.; ἴῃς ἀδία ἴδ ἰδ κθηὴ ἔγοτῃ δἰβ τιὶε ἴῃ 
Βδρυίοι (Νοεϊάεκε, Αν δδίσε τη ῥέγς. Οεδεῖ. 22 ἃ. 1).---ἤογά οἵ 

γαληυεὶ; ὃγ ἐμ6 νιοιμδ οἵἩ “εγεηνα αι} ὨΪβ ῬΡσόρῆθουν οἱ [6 ϑενεηΐν 
ὙθᾶΓ5 οὗ σδρίν!Ὑ [ο] ον Ὀγ ἃ τεϑίογαίϊίοῃ (76. 29. ".).---ταλιυεῖι 
οἰγγεά μΡ 136 ορίγ ο7 Ογγι5]. ΟἽ. ἴμε Ῥγοπιΐίβεβ, 15. 41" 44" 
45:5. ν.--ΑΉἈϑ, ΤῊΪβ ἰἴ5 (πὰ ΟὨγοηῖοϊογ᾽β νεγβϑίοη οἵ {πε ἀβοσεε, βίης 

Οὐτὰβ Κίῃρ οἵ Ῥεγϑία ἰ5β ποὶ (με οβῆςοϊαὶ ἀεβίρτιδίίοη οἱ Ογτιβ 
(Ὁσ. 101.» Ρὑρ. 45 Δ; νει ββθδοι, ΖΜΟ. ςι, ρρ. 6627.), ποσ ἰ5 
1πεγα δὴν ΠΚο ποοά {μαὶ μἢῈ ψουϊὰ (05 πᾶνε δοκηον)εάροά 

Ὑδῆνθῃ. ὙὨΠε βίου ἱπάθοα οἵ δὴν ἄδογεα οἡ {πε ρατί οὗ 

Οὐτὰβ ἴογ ἴμε τστεΐυστη δηαὰ σευ ]αΐηρς οὐ (μὲ Τεπιρὶε μᾶ5 Ὀδθῃ 

αυεδίϊοηθα (8ε6 55. ΟἿ. Ηἶε!. ΡΡ. 344 7.). (Τοῖτευ ἴῃ ἢἰ5 
Εσνα διμάϊδε τε͵εςῖβ δ γεὶγ [μ6 Εἰ βίους υ οὗ ἴῃ6 ἀξογεθ.) 

22. ν02] ΕΖτ. 1' 0Ό.--}}} παπίϊηρ ἱπ ὦ ((Ἐ.).---23. να τπγην 
ὈΝΌΦΠ] τ Εβάγ. ὁ κύριος τοῦ ᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ ὕψιστο".--- ιν] τεδὰ 
νὴ τ Εϑαάγ., ΕΖτ. σῦν}, 8ὸ Βε., Ζοβ., Οβ., Κδυ., ΚΙ. 





ΑΌΘΕΝΘΑ. 

ἴῃ τ Ιπιτοάἀυοσίίοπ, ΡΡ. 23 }., ἰΐ 5 βαἰ4 (μαι (ῃε Ν᾽ βίοῃ οὗ Ι5δδῃ 

᾽θ ΘΧΡΊΘβϑΙυ τηθηϊ οηδα 85 ἴῃ [6 Βοοκ οἵ ἴῃς Κίῃρβ οἵ ᾿υάδΔῃ δπὰ 

βγαθὶ. 5 ἰβ ἔγὰα δοοογάϊΐηρ τὸ 4Η͂Ϊ, 2 (ἢ. 325; θὰ {π6 ἰεχί {με γα 

βου ργορδθὶν Ὀ6 επποπάδὰ (νυ. Ρρ. 493 1.), ἱπ ψΐο ἢ οᾶ56 ἴῃ 
ΜΝ βίοῃ οὗ 1βαίδῃ, ἱπ 41} 1 Κο] βοοά, τηθδῆϑ ἰῃ6 σδῃοηίοδὶ Βοοκ οἵ 

Ιβαίδῃ. ΤΙ ΐβ Ἰδίίοσ νίθνν 15 σίνεῃ οἡ ἢ. 493. 

ΤῊ ϑεοϊίοῃ τ (ἢ. :τ-ῷ τεχυΐγεβ ἃ ἴεν [γε γ ψογάβ5 οἵ ἱπίγο- 
ἀυοιίοπ. ὙὨδ ρεπεδιορίςδὶ ἰ8 0165 ϑεσνε ἴο Ὀγίάρε {πε ρεγίοά οἵ 
5γδθ]᾽5 Ὠἰβίογυ ἔγοπι (ἢε Ἵγθδίίοη οὗ πιδῃ ἴο (ἢε ἰΐπηε οἱ Ὀανί ά--- 
ἃ Ρεγοά νος [με ΟΒγοηίοϊεσῦ ἀουθί]ε55 ἰπουρῃς μαά θεεη βυβῆ- 

εἰθηαν (τεαίεα ἔγοσῃ ἢΐ5 ονγῃ ροϊηΐ οἱ νίενν ἰπ [6 σδῃοηΐςδὶ θοοΚ5. 
Τηΐβ τηεϊμοὰ οἵ γιά ρίηρ τὶ 115 οὗ πᾶπιεβ οἵ ᾿ἷηεβ οἵ ἀεβοεηὶ 

ν85 ἀογνεά ἔγοπὶ (Π6 ῥυίεβί]ν ρογίΐοη οἵ ἰῃε Ῥεπίδίθις ἢ νι μεγε ἰΐ 

ΡΡΘδΓΒ ἰῃ Οη. ς ἀπά σι ἰπ (ἢ φεηεαδορίεϑ σοηποοίίηρ Αἀδπὶ ἀπά 
58Π6πὶ, δηἃ 5|6π| δηά Αὐγϑίη. ὙὮαβε (8068 4150 ϑεγνεὰ ἴο Ἔεχρί δῇ 

(86 οτἱρίῃβ δηὰ σεϊδίίοηβ οἵ ρεορίββ, σοπητηυηἰ(ἰεβ, ἀπ ἔδιη 68. 

ΤῊΪβ ννᾶ8 ἰαγρεὶν (8 ρυγροβε οἵ ἴῃς ογίβίῃαὶ γεοοσὰ οἵ ἔμοβε ἀεγίνεά 

τοπὶ σεῃαβϑῖὶβ. ὙΠΟΥ ἅγοβθα ὑηάσεγ (6 σοποερίίοη ὑμαΐ Ὠἰδίογίς αὶ 

Βεχίπηίηρβ σα ἴῃ 1π6 ἴογτῃ οὗ ἰδιν 16, δηὰ {πον εἐπιροαϊοὰ 
ςοπηπιηρὶοα σεορταρμίςα!ὶ, γαοῖδὶ, ροὶ εἶςα], πα ςΠγοποϊορίςαὶ γεϊὰ- 
ἘΙΟΏ 8105. ᾿ 

Βυϊ {μ686 ἃτα ὈΥ ΠΟ ΠΊ68}5 (Π6 ΟὨΪΥ ΓΕΔΞΟῚ5 ἴογ {Π686 (4065. Α 
Ἰεδαϊηρ τηοῖνε ἔογ {Πεὶσγ σοτηροβί(ἰοη τηυϑί Ὀς6 Τουπά ἰῃ [ἢς 5ίγεβ5 
ἰαἰὰ ἀυτίηρ {μὲ ρεγίοά οἵ ἰμε Οῃγοηίοϊθγ ἀροὴ ρυγίγ οἵ ἀεβοθηῖ. 
Α 58αγρ ᾿ἴπε νψὰβ ἔμβεὴ ἄγαντῃ δεΐνγεθῃ {πῸῈ 16 ὴ)5 δηὰ {πὸ οἵ μεσ 
ῬΘΟΡΪα8 οὗ Ῥαϊδϑίίης, συ Ποσὰ πίοη ΌῪ τηδττίασε μα Ὀεδσοπια ἃ 
δτίενουβ ἔγεβρᾶβ8 (υ΄. ΕΖγ. 9. το). Οεγίαϊη [δπι}]65, θεὲ ἅγα δἷβὸ 

1ο]4, ψεγε ἀεραγτγεὰ ἔγοπι (6 οἶος οἵ (μ6 ῥγεβίμῃοοά θεσοδυβα [ΠΟΥ 
σου ποὶ ἔυγηϊϑῃ ρεπεδίορίοδὶ τερίβίεγα (ΕΖγ. 25:39. Νε. 79:6), 
Ηδκποδ ἃ βϑηθϑίοσυ πιυβὶ μᾶνα Ῥθθὴ ἃ ποδὶ ναἰυδαὰ δϑϑεὶ ἴοσ δῇ 
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ἱπάϊν ἀπ], [Δ Πλ]γ, οΥ Ἔνθ σοπαπληἶγ; δηά ἰο ῥγονίἀε ξεμεαορίεβ 
ΟΥ ἃ θα5ἷ5 ἴογ (86πὶ ἔοσ ἢἷβ σοῃίεπηρογασίεβ νγᾶ5 ῬγΟ Δ ΌΪΥ ἴῃ ἴΠ6 

τηϊπα οἵ ἴῃς ΟΒτγοηίοϊεγ ἤθη ἢς σοταρ ]εα {ἢ686 ἰ80]ε5. [δνν5 

οἰαϊ πλίη ; ἀεβοεηΐ ἔγομλ ΔῺΥ ραγίίου δῦ {τἰδ6 οἵ οἰδῃ, Ἔβρεςῖδ!ν ἔγοτα 

1ενὶ, Τεγδῆπηθεὶ, δηὰ (α]ερ, οἵ ψῇοπὶ (Π6 φεποδίορίεβ ἄγε χυϊῖα 
{.]1, ἀηὰ πιεῃ οὗ Οὔο δπὰ 1,οὐ δηὰ οἵ οἴμδσ ἰονγῃβ ψῃΐς ἢ ἀγα 

τηεητοηδά, δηᾶ τε [ΔΠ}}}165 οἱ [γυβα]θηι, ἀου θ61655 γεσεῖνεα ἢ 15 

ἰπίογηδιίοη ἢ δαρογηθβα δηά ἔανουσ. ὙΤὮ6δθε 140 65, 6 ΤΥ 

Βεϊϊενε, γεγο οδβοίςς ᾿ἰτεγαίαγε ἴο {Π 6 πὶ, ἀνε 85 δῖ ργεβεηΐ {86 σες- 

ογάϑ οὗ σο]οῃία] ἔδυ} θ8 ἀγα ἴο πηδην ΡΕΓΒΟΏΒ ἰῃ Νανν ΕπρΙδηά. 

ἙΕΚΕΑΤΑ 

Ου Ρ. 1:24 “ἸΣ) ἕο Ὑ})2[}, δρὰ ἽΓΙ.») ἔος 2}. 
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77 7.; {8 4] εἰϊείς οἵ, γ8} 

Ἐᾳγρι, 62 ῆ-., 5κτο; Ῥτοοκ οἵ, 349. 
ἙἘπδπυά, 146; ἀεβοοπάδπηίβ οἵ, τς 7). 
ΕἸΔπὶ, 66, 283. 

Εἰδιμ, ΕἸοιΝ, ττο, 355, 448, 457, 459. 
ΕἸΒαηδΏ, ΟῚ, 243. 
ἘΠΙεποεπαὶ, 283. 
ἘΠ) 6 ἢ, Ἰεϊίεγ οἵ, 415 αὶ 
ΕἸΙΒμδπηδ, ρεαΐστες οἵ, 94 }., 99. 
ἘΠ ΖΑΡἤδη, 213. 
ΕἸΚδηδῃ, διό. 
ΕἸρΡδδὶ, τόο, τό3. 
Ἐποβδηϊτηεηίΐβ, 406. 

ΙΝΘΕΧ 

ἘπΠΟΒΉ, 58. 
ἘΡδοά, 218. 
ἘΡἈγαΐπι, ξεπεδίομυ οἵ, 153 7. 
Ἐβδα, 74. 
ἘΒὨΙΕΠΊΟΒ, 111, 138. 
Εἰατι, τος, 115, 366. 
ἘΣίομ-βερεσ, 355, 359, 413. 

ἘΈΑΒΤ ΟΕ ΠΕΡΙΟΘΑΤΙΟΝ, ΤῊΣ, 3481. 

ΟΑΑΒΗ, ΒΒΕΟΟΚΒ ΟΣ, το]. 
Οϑά, 5οῃ8 οἵ, τὯι 7. 
Οϑδὰ (ρσορἢεῖ), σοσωπηβϑίοη οὗ, 250. 
Οδίε-Κεερεῖβ, 5, 173 δ, 215; δρ- 

Ῥοϊπίτηθηίβ οἱ, 284 δ; ξεῃεδιορὶεβ 
οἵ, 821. 

Οδιι, 232, 366, 449. 
Οεάοσ, τος, τού, εἰ, ᾿ρό. 
Οε-Βαγδϑῖπ, τόρ. 
Οεπεδιορίεβ, ργίπλεναὶ, ςς. 
Οετγᾶγ, ττό, 383. 
Οετβδοη, ταῦ ἢ, 263 Δ 
Οεβδυγ, οἱ. 
Οεζεσ, 140, 21ο. 
ΟἸθεοη, 163, 210, 225, 3151. 
Ο΄ποη, 486, 492. 
Οἰϊεαά, οἱ, 120, 122 7., 288 7., 292. 
Οἰγρββαϊεβ, 64. 
ΟοἸ Δ, 13, 243. 
Οοπιεσ, όο. 
Οοξζϑη, 126. 

ΗΆΑΒΙΕΙ, 155. 
Ηδροτυ, 126. 
Ἡδάδά, 72, 77, 78. 
Ἡδαάτγασζηδυΐ, 
Ηδρτίϊεβ, 15, 120, 123. 
ΗδκΚοΣ, 271. 
Ηδπι, 59, ττό; ἀεβοοπάδηίβ οὗ, 62 

Ηδπιδίῃ, 65, 205, 233, 234, 353. 
Ἡδηλθοῃ, 142. 
Ηδπιιεὶ, 114. 
Ηδπιυϊ, 84. 
Ἡδηδηὶ, 277, 380, 411. 
Ηδποςῇ, 58 Λ, 73. 
Ηδγδη, οό, 264. 
Ἡδβμυ ἢ, 102. 
Ἡδνί]δἢ, 62, 69. 
Ηδζϑεὶ, 420. 
ΗζΖατγ-ϑυβὶπΊ, σὰ δ. 
Ἡδζαζοη-ἰδπΊασ, 4ος }. 
ΗδθοΓ, ΣΙἸ, 155. 
Ηεὔτοη, 70, 137...,ὄ 213, 366; ἔαπν 

οἵ, 128; Βοβῖϑ8 αἱ, 200 ὅ-.; Ξοῃϑ οὗ, 95. 



᾿ ΙΝΘΕΧ 

Ἡεδτσοηϊίεβ, 288. 
Ηε- οαί5, 368. 
ἩεἸδῃ, τού. 
Ηεῖηδη, 81},., 1342}, 220, 276, 478, 

281: }., 339; Ρεαΐρτος οἵ, 130 Λ., 

Ἡεζεκίδη, 12, 11ῇ; ςοἰεθταίίοη οὗ 
Ῥάββονεσ ὈΥ, 471 ὅ.; ορεπίης οἵ 
ἴδε ΤΎειιρ]ς ὈΥ, 463; τείχη οὗ, 462 
17; 3ιεκηςββ οὗ, 490 7.; νεϑ ἢ οὗ, 

491. 
Ἡδξεζτοη, 84, 86 7., 92. 
Ἡεζτοηίϊεβ, 86. 
Ηρ ρΐδςοαβ, 367 7.,, 5οο. 
ΗΙκίδΕ, 5οθή. 
ἩΗϊππομ, νδ]]εν οἵ, 456. 
Ηΐγατα, 321 γ,, 355; δῆϑνεσ οἵ, 322; 

εχοβδηρε οὗ οἰτε8 νὴ, 351 "; 
ΒοΪοση ἢ 5 πηεββδρδ ἴο, 320. 

Ηΐγαπι (ατίβ8η), 322, 334. 
Ἡϊεῖεβ, 64, 310. 
Ἡϊνίϊε5, 64. 
ΗοἱΪγ ρῥΐαςς, ἰῃς πιοβῖ, 326. 
Ηοτϑβεϑ, 310. 
Ηοϑβὶ οἵ Βεᾶνεη, ᾿νοσβδΐρ οἵ, 495. 
ἩΗυϊάδῃ, ςορ 7. 
Ηυτ, 90, 92, τος Κι 
Ηύυγδπι, 321. 
Ηυταπι-8Ὀϊ, 322. 

ΙΌὗ0Ο, 36ο,, 372, 378. 
Ἰτθδρεβ, 503. 
Ιηβίρηία οἵ τουδὶ υ, 428. 
Ιβ88ς, 71, 74. 
Ιβδίδῃ, νἰβίοη οἵ, 22, 493; ντιἰηρ οἵ, 

22, 453. 
50 δὶ, τόξ, 29ο. 
Ι5ΒὈοΞΒε, τός. 
ΙΒῃπΊδεὶ, γ1, 166. 
Ιβγδεί, 74; 50ῃ8 οἵ, 81}. 
Ιββᾶοδσ, 202, 475; βεπεδ ον οὗ, 

1447. 

7ΤΑΒΕΖ, οὗ, 1ο7. 
7ΔὈπε, 449. 
7δοοῦ, γ4; ἀεβεεπάδηίβ οὗ, 8ο Κὶ 
7αΐγ, οἱ. 
ΤΑρδεῖῃ, όο; ἀεβοεπάδπίϑ οἵ, όοΐ,, 69. 
7δτεά, ς8. 
δἰτγ, 138. 
ἄνδῃ, ὅο 7. 
εὐυιϑίίε5, 64, 185, 251. 

]εάυϊπυη, 220, 225, 276, 281, 330; 
5005 οὗ, 277. 
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7εῃοδαΖ, σιο, 522. 
7εποϊδομίη, τοο 7.; τεῖχτι οὗ, 521 7. 
7Τεδβοϊακίηι, ταῖρι οὗ, 520 Κὶ 
7εδοίδαα, :φο, 201, 290, 2ρς, 422, 

428, 430, 433; οονεηδηΐ οὗ, 43:1. 
7εΒοββαρδδῖ, τὸ { 236, 416; ἈΥΤΩΥ 

οἵ, 393 7.; αἰδηος τ ΑΒΔΌ, 
395 ἤ.; Βεεῖ οἵ, 412; Ἰυαϊςίατγ οὗ, 
4092 ἤ-.; Ῥτάγετγ οὗ, 406 Κι; τεΐψῃ οἵ, 
391 7.; νἱείοτγ οὗ, 404 ́. 

76 πογᾶπι (7ογϑπι), τα; τεῖχη οὗ, 413 

Τέμυ, 411, 4217. 
7εδὰ (ρτορβεῖ), 4ο:. 
7εταμπιεεὶ, 82, 87, 93, 272, 274. 
᾿ Αδειῤλτοερ ζδταλε8 οἵ, 93 ΚΛ. 

ἐγοπιοίι, 266. 
7ετίςδο, 238, 459. 

͵ δόμοι, 123, 373, 377; ΔΙΤΩΥ οἵ, 
374. 

7ετβα]επι, 207, 2ο8, 239, 372, 512, 

510, 521; αἀσβίγυςτοη οἵ, 522 7.; 
ἸΠΗ Δ Δ πί5 οἵ, 167 7..; υαϊςίατγ οἵ, 
403}. 

7εβθς, ἔασιν οἵ, 88. 

7ευβμ, γ47)., 264, 369. 
7080, 88, τορ, 18ς, 136, 230 7., 247 
7, 287, 294. 

758}, 11; δροβίδϑυ οἵ, 437 7.; οοσο- 
πδίίοῃ οὗ, 424; τεῖχῃ οἵ, 423 . 

7Τοκίδη, 68. 
7Τογίκεδηι, οό, 
7οβίδῃ, ᾿2, τοο δοςεβϑβϑίοῃ, 503; ςεὶθ- 

Ῥγαίίοη οἵ ἴῃς Ῥαββονεγ, 512 .; 
Ἰατ-Ὀοοῖ αἰβϑοονεγεά, ςοϑ 7..; τεῖ- 
οττηδίίοη οὗ, ςοϑῷ 7.; τερδαὶγ οὗ 
Τεῖλρὶε, τος 7. 

7οιδαπι, 123; τείρῃ οὗ, 454. 
7υάδῇ, φεπεδιορίεβ οἵ, 82 5., τος 7.; 

ἰτηπηϊσταιϊΐοη ἰο, 367); τεςγυϊ8 
ἔτοτῃι, τοῦ; 80ῃ8 οὗ, 84 Δ 

7Τυάψεβ, δρροϊπίσηθηι οὗ, 402 7. 

ΚΕΡΑΕ, 71. 
Κεάκςβῃ, 142. 
Κεμαῖῃ, 128, 21:1, 263, 264; 8018 οὗ, 

408. 
Κεηδη, 58. 
Κεηῖϊίεβ, οϑ. 
Κείυγαῃ, γ1 Δ 
Κιπδιἢ-) ετίπι, 97, 204, 205. 
Κιιίπι, ότι. 
Κογδϑῇ, 7423, 95, 282; 50ῃ8 οὗ, 408. 
Κογδηϊίςβ, τού, 282 7. 
ΚοΣΖ, 1:ο). 
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ΓΙΑΘΗΙΒΗ, 366, 447, 487. 
1,Δάδη, 263; 80η8 οὗ, 286. 
1,ΔἈΠπιΐ, 13, 243. 
1, Διλεςἢ, 50. 
Τ1άνεῖβ, 3317. 
1μᾶνν, ὈοοΚ οὗ, 393; ἰεδομίηρ, 393. 
1 -ὈοοΚ, αἀἰϑοονεσυ οὗ, σοϑ; τεδά- 

ἱπρ οὗ, κτ:. 
[κπνὶ, φεπεδίοσν δηὰ ΑΗ ΥΤΣ οἵ, 

126 7.; ἱρὰ ρῥτγίεϑίβ ὁ “Ἴ 
805 οὗ, 128, 120 Λ,, 272 7. 

Τμενίιαβ, 174, 210 ἦ., 376, 435, 469, 
512 ἢ; ἀρροϊηϊεά ἴοτ βεγνίςε, 225; 
ἰεδομεῦβ, 393, 512..; συᾶτγάϑ οὔ {πε 
Τεπιρὶε, 42ς; οἰκἰε5 οὗ, 140 7.., 204; 
μιεδβ οὗ, 261, 63 [Ὁ 1518 οἵ, 272 
17; οτραηίβαιϊΐοη οἵ, 478; 5υρ- 

Ταδὶπι, 371, 380. 
1κά, 66. 
Τλιάϊπι, 63. 

ΜΆΑΟΑΗ, οό, 151 7., 294, 369, 374, 
386. 

Μδοδίγ, ΟἹ, 1:51. 
Μᾶρορ, 6ο. 
ΜΑΡΑΙΜΙεΙ, ς8. 
Μαβδηβδίπι, 143. 
Μαδβιὶὶ, 2ός, 274. 
Μαὶ)ςβίεὶ, 155. 
Μδμδββεὶ (06), 123 7.» 471, 475, 

504; ψεπεδίοσυ οὗ, 150 7..; το- 
ογυἑβ ἔγοπ, 190. 

Μδμδββεὴ (Κι), σἀριϊνὶν πὰ τοβ- 
τοτδίίοη οὗ, 4977.,; ἸάοἸδίτυ οἵ, 495; 
τείρῃ οἵ, 494 7. 

ὍΜδοη, οό. 
Μαγεβῆδῃ, 95, 366, 383, 413. 
Μαίίδη, 431. 
Μερίάάο, Ὀάῖι]ς οὗ, 517}. 
Μεχαγὶ, ᾿τὃ, λό3; 8δ0ὴῃ8 οἵ, 274, 

τού. 
Μετὶ- 84), τός. 
Μετοάδοῃ- αϊδάδῃ, 492. 
Μέεββεςῇ, όο, 67. 
Μειδυββε δῆ, 59. 
Μεουηίΐπι, 15, 117, 405, 440. 
Μίςδίδη, ργορῇεον οἵ, 397 .}.. 
ΜίοΒδεὶ, 122. 
Μίιάϊΐδη, 73. 
Μιίάγαβη, 22 7., 378, 440, 458. 
ΜΊ]ςοπι, 242. 
ΜΊΏΠο, τᾶς, 487. 
Μιγίδια, 111. 

ΙΝΘΕΧ 

Μοδῦ, Μοβδθὶίεβ, 11.3, 232 7.» 495 Κὶ. 
Μοτίδῃ, 324. 
Μοβεβ, 130, 1:36, 2ός; ἰᾶχ οὗ, 43ς. 
Μι. Οἰϊροα, Ὀδῖι]ε οἵ, 180 77. 
ΜυβΉΪϊ, 274; 530η8 οἵ, 266. 
Μυβίςδὶ ἱπβιγυπιεηίβ, 215 7., 276, 

468. 
Μυβίςΐδη5, 5:6 ϑ'πρεγβ. 
Μυζεῖ, 310. 

ΝΑΒΟΡΟΓΑΒΘΑΒ, 520, 523. 
Ν8δῇογ, 70. 
Νρδίδϑὶὶ, σεπεδίοσυ οἵ, το. 
Ναίμδη, 226 7., 257, 3ο8, 36ο, 468. 
Νεδαίοιῃ, γι 1, 
Νερυςμαάπεζζαγ, 520 ἤ. 
Νεοο, κιό ὕ. 
Νειδίπίτη, 170. 
Νείορμδῇ, 1:73. 
Νιηγοά, 63. 
Νοϑῇ, 59; ἀεβεεπάδηίβ οἵ, 77. 

ΟΒΑΙ,, 69. 
ΟΡεἀ-οὐοπὶ, 13, 2ού, 215, 217, 210, 

225, 183, λᾶς. 
ΟΌΙ], 293. 
Οαεά, 384, 385, 458. 
Οπετγίηγβ, θυγηὶ, 467 7., 514; ἀτγίπκ, 

470; ἔτγεεν}, 482; ΠοΙγ, 54; 
ῬΟδΙΪς, 478; πη, 465) 7.; ἰβδῆκ, 
6. 469. 

ΟΠδεὶ, 1τοζ. 
Οπιτὶ, 146, 292, 410. 
Οηδη, 84. 
Οὔο, τόο ζ,, 163. 
Ορβεὶ, 454. 
Ορβδίνγ, 68 7, 355, 359. 
Οτηδη, 251 ἤ, 324. 
Οἰδηϊεὶ, τοϑ ζ, 29ο. 

ῬΑΙΜΥ͂ΒΑ, 353. 
ῬΑγΌδσ, 285. 
Ῥαγνδὶπη, 325. 
Ῥαββονεγ, 470 ἥ-., 512 ἤ. 
Ῥαιγίδγοβ, δηιεαϊυνίαπ, “8 Κ,. 
Ῥεάδίδη, 1:οΐ, 103, 292. 
Ῥεϊαιίδῃ, 1οζΖ. 
Ῥεῖϊερ, 68, 70. 
Ρεϊεῖ, οό, τού. 
Ῥεϊειη, 94. 
ῬΑ βεῖπεβ, 63 }, 209, 417, 449; 

ςΒαπιρίοηβ οὗ, 243. 
ῬΊΠατβ, 4381; Βδίοτε 1δς Ὑεπιρὶε, 328 

7 ϑυὴ ρίϊατο, 3812, 504. 



ΙΝΘΕΧ 

Ῥτίεβίβ, οἰ[1ε8 οὗ, 1.37 3).; οουγβεβ οὗ, 
46ο 7.; ἴῃ 7οτιβαϊέτη, 1717.) ΠῚ 
Οὗ, 127 77.» 137; οτωϑηϊβαίίοη οὗ, 

5ὅο, 478; Ξυρροτί οἵ, 470 ἤ. 
Ῥτίηςεβ, {π|08], 2οὲ Καὶ 

Ῥτορμεῖβ, 13, 397. 
Ῥτορβείεββ, 510. 
Ῥϑβδίιογίοβ, δι ᾧ 
Ῥυ], 125. 

ἘΑΜ, 71, 82, 87, 93. 
Ἑαχηοὶῃ- Π]εδά, 306. 
Ἐεςδδῦ, οϑ8. 
ἘεΒβοθοδπι, το; οἰκ᾽ε8 οἵ, 266 Χ.; αΪ5- 

βυδάεα ἔσοπ αἰϊδοϊκίηρ [5γϑεὶ, 26ς; 
[φυλὴν οὗ, 368 7.; τείχη οὗ, 362 7. 

ἘξκυΡεη, 118 7.; 123} 
Ἐξαεὶ, 74. 
Ἐσοάδηΐπι, ότ:. 

ΘΑΒΤΑΗ, 62. 
ϑδρθίεςβ, 63. 
ϑδοσίῆςε, Ὠυπίδη, 457. 
5411, σονεηδῃὶΐ οὗ, 375; δ] εν οὗ, 

235, 443. 
ϑδιηιεὶ, 184, 308, 515. 
Θδγδὰ, 71". 
ϑαίδη, 246, 3908. 
54.}}, το5, 199, 287; ἀεδίῃ οἵ, 181 7.; 

ξεῃεδίοσυ οὗ, τός, 179. 
ϑεογρίοῃβ, 363. 
5:8, ἴῃς Ὀγᾶζθῃ, 331, 334. 
56 ΕΓ, 12, 308 

Ὁ, οἱ. 
5ΙΓ, 747. 405. 

ϑειηῖῖεβ, ός 7. 
ΘαηηδοΒΕΓΡ, ἱηναϑίοη οὗ, 48ς 7). 
ϑεγνδηῖ οὗ {πε Κίηρ, 500. 
5.1}, ς8. 
58} πι, 1οΟ, 510. 
ΘΒΑΠΊΤΉΔΏ, 75, 88. 
ΘΒΑρΡἤδη, 122, 502, δος, 508. 
ΘΒ ΘΔ ἶεὶ, ΤΟΣ, 103. 
58εβθα, 63, 68, 73, 122; Ουξεη οὗ, 356 

Θβερῃοίδῃ, 293. 
ϑμεῖαιν 67, 70, τοῦ, 113; 50}8 Οἵ, 

12 
νος 80, γο; ἀεβοεηάδηϊβ οὗ, ός 7., 

69. 
ΘΒΘΏΔΖΖΔΓ, ΙΟῚ, 103. 
ϑΒεβἤδῃ, 94. 
ΘΒ ΙοΙἀ5, 372, 382, 4οο, 492. 
ΘΒ ῖϑμαῖϊ, ἱηναβίοῃ οὗ, 370}. 
5800 ΔΙ, 75, 97; 5018 Οὗ, τοῦδ. 
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ΒΟ δεῖ, 2ός, 272, 277 7. 
ϑΒυρρίπι, 150, 152. 
ϑπηεοη, 385, 504; οοπαμεβίβ οὗ, ττό 
ΠΣ; φεπεδίορυ οἵ, σἱ4 7.; Ῥτίποεβ 
οἔὗ, ττό Κ. 

Βίπροτβ, 5, 133 ἢ., 339, 506; 85 
β0Βο ασβ, 270; Ὀεΐογε (Πα ἃυκ, 215 
Υ, 220; ΠΟύΓΒΕΒ οὗ, 275 7.» ̓ λ8ι; 
ξατα ε8 οὗ, δηό ἥ-. 

ϑοοο, 111, 306, 46ο. 
Θο]ουσποῖβ, 255}. 
ϑοϊοπιοῃ, 9, 14, 99 7., 244 7., 256 7, 

26ο7., 2Δοό 7., 300, 313, 513; δοςδϑ8- 
βίοῃ, 306 γ.; δοῖβ, 351 .; δά άγεββ 
οὗ, 340 7.; ΔΡΡοΪπίπηεηι8 οἵ, 354; 
Ῥοπαάδογνδηίβ οὗ, 353; οἰτεβ. Ὀ01}Ὲ 
ὈΥ, 352 Λι; οεἰϊε8. ἐχοβδηρεά ἢ 

᾿ Η ταῖν, 351 7.; ιἰβίογυ οἵ, 313 7.; 
Ἰενίεβ οὐ 3222 Ἵ; ς; τδὰδ Κίηρ, 4ό:; 
τϊηἰβίγατίοηβ δὲ [6 δἱΐαῦ, 354; 
γᾶγετ οἵ ἀεαϊςδιίοη, 3427,.; ῥτοπι- 

156 δἱ Οἰρεοη, 315; βϑοτί ἢ 685 οἵ, 
348; ἱταὰς δἱ Ορδίγ, 355; νἱβίοῃ 
οἵ, 349. 

ΒοτΌ ΤΥ, 496. 
ΘΡΘΔΥ, 201. 
ϑυκκίγίπι, 371. 
ϑγοοπηογε-ἴγεεβ, 293, 318. 
ϑγτία, 319, 461; ἱμναβίοῃ ἔσο, 438, 

4577. 

ΤΑΒΙΕ-ΚΑΝΌ, 450. 
ὙΔΌ]ε5, 333, 336; ἴῃ [ῃς δυκ, 338. 
ἸΤδάπιογ, 3527. 
ὙὝΔΙΒίβη, ὅι, 146, 148, 412 7. 
Ἴεκος, 92, τού, 366; τὴὶ]άογπεββ οὗ, 

Τειίδῃ, 74. 
Τεπιρίε, ἀρσὲ ἴον βεγνίος ἴῃ, 266 Κ; 

Ὀυϊαΐηρ οἵ, 244, 320; εἰεδηβίησ 
οὗ, φός ̓ ; ςοπρὶ εΐοη οὗ, 355; οοβῖ 
οἵ, 258; ςουτίβ οὗ, 335; ἀαῖε οἵ, 
324; αἰϊπγχεηβίοῃβ οὗ, 324 7.; ἔυτηϊ- 

ἴατε οὗ, 330 7-, 335 7.; φυδτὰ οἵ, 
424 7..; ταδίογὶδὶ ἔοσ, 158) ονοῦ- 
βίψῃὶ Ὀν 1ενίϊεβ, 262; ρΐαςς οὗ, 
324; Ρίδῃβ, σίνεπ ἴο ἰκαέδαι 
298; ΡΙΠ|ὰτθ Ὀεΐογε {π6, 328 “ἡ; 
δὲ σὐποὺν ἴοτ, Ὁγ Παν!ά, ες Δ; 

Βοϊοπιοῃ, 320 ἤ..; τεπονδὶ οὗ 
ὙἸΞΝῖρ ἴῃ, κὁ7 “;; τεορεηΐπξ οἵ, 
463 1; ἐξ γὴν οἵ, 434 7., φος; 
ἘεενΑΒΙΒ οὗ, 245; ψουκσλθη οὗ, 
258. 
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Ὕεγδ, 70. 
Τὶ ρ δι Β-ρίΙεβετ, τ10, 124, 126, 459 2, 

ὕΣ, 6η. 
ὕζΕ], 68. 
ὕξζξβ, 2οό. 
Ὁχείδῃ, 12, 443; ϑδοςεββίοη οὗ, 447; 

ἀεδίἢ οὗ, 453; ἰερτοβὺ οὗ, 452; 
ῬΓΟΒΡΟΙΙΥ οἱ, 449; 8018 οὗ, 274. 

Ὁ ζΖίεὶ, 213, 215, 277, 466. 

ΨΊΒΟΙΝ᾿ Β ΘΡΒΙ͂ΝΟ, 486. 

ὙΛΕΨΈΗ, δηρεὶ οἵ, 438; σδταρ οἱ, 478. 

ΖΑΡΟΚ, 128 7., 201, 213, 454, 480. 
Ζεθυϊυπ, 473, 475; ΒεμεϑΙΟΩΥ οὗ 

τ4ς ἤ΄. 
Ζεάεκίμι, τεΐχτι οὗ, 522 
Ζευλατῖιεβ, ός. 

Ζετδ (ςΪ8Π), γ5, 84, 170. 
Ζετιδὴ ἴῃς Ουῃϊίε, 382 Δ 
Ζετυῦρδρεὶ, τοὶ Δ 
ΖΙΚΙασ, σιν 1095, 1099. 
Ζοτεδὶ, 366. 

11. ΕΒΕΕΝΝ 

(Οοπιραῖε αἷϑο ραζεβ 28- 36.) 

γυῦν, 90. ὈνϑῚρ, 323. ὅρ), τρρ. 
ὕχν, 450. ὦ, τρο. πϑ, 364. 
ὕρῶθν, 158, τός, 1:87). | τγϑῦ, 481. γι, 370. 

οῦν, 210. τυ 3, 214. ἍΨ, 203. 
τὴ ΓΎΠΣ, 224. γι μροῦ, 370. ΤΛΌΟΣ Ὁῃ, 211. 

35) 2 κῦ2, 203. τρν, λό. πον, 477. 
»Ύϑγ3, 99. Ὁ, 201. ὍΡ, 303. 
τ, χρό. »1Ὸ, 317. ψρουτπ, τοδ. 
το), 264. Ὀξην, 219. τὰς, ὅοι. 

γ, 399. πλῷ, 380. ὈΥΥΣ, 328. 
Ὁ3, 401. τῦθΌ, 458. πα, 308. 

ῬΟΌΎΙ, 235. προ, 358. ΟΝ Ἢ, 2οο. 

ρθη Σ, τοό. ΓΡΆΡΌ, 323. Ἢ, 298, 30ο. 

πῦρ, τού. τΦϑδῸ, τόδ. πρὸ, 20. 
Ὀ2 ΣΝ, 395: το, 440. ΓυιδρῚ, 323. 

Ὅν, 322. τρΌ, ΜῈΡΌ, 310. Ὁ, 474. 
ἢ!» 458: ὈΡᾺ ν, τόξς. ΠΡ, 303. 
πηπ, 308. ὈΡᾺ 250, τόξ. ΟΡ, 470. 
ρὔπ, 461. ΨῸ δπν Ἰρϑρ, 133. ΜΟΙ ον, 270. 

ὑπ, 86. ὉΣΉΠΌ, 477. τρλην' 17). πυσρῃ, 453. ΝΣ ΟΏΡ,, 477 

γῇ, 86. ΔΌΓΠΏ, 303. νϑ, 303. 

τυρόν, 69. κλϑὲ, 808. τρν, 286. 

ΤΌΝ ΠΥπν, 255. Ὁθ9), 317. ὈΠΘΗΥ,, 124. 

γῆ» τοῦ. ἜΡΥΣ, 184. ΤΉ, 498, 300. 
225, πἰρἢ, 474: τ}, τού. ΘΜΣΟΡ ταλρ, τατ. 



Τίιο 
ΤΙηἰογηδίίοηδ! ΟἸ 04] (ΟΠΙΠΙΘΠίΔΓΥ 

ΝΟΓΌΜΕΒ ΝΟΥ͂ ΚΕΑΡΥ 

Νυπθοῖβ. Βγ ἴδε Εεν. Ο. Βύυσβθάναν σβαὺ, Ὠ.}., Ῥγοΐεςσβογ οὗ Ηεῦγενν, 

Μαηββεϊὰ (ο]]ερε, Οχίοσγά. 

“Μοβὲ ΒίΌ]ε τεϑδάδιβ ανε ἴῃς ἱπιργοββίοῃ μαὶ "Νυμθετβ᾽ 15 ἃ ἀμ] 
ῬΟΟΚ ΟὨΪγΥ το ενεά ὈΥ ἴΠ6 ὈΓΙΠ πον οὗ ἴῃς Βαϊδδπι σμδρίεγ δηὰ βοιὴς 
δηδίςε8 οὗ οἱὰ Ηεῦγεν ϑοηββ, Ὀυΐ, ἃ5 Ῥγοΐῖ. Οὐδὺ 5πονν νυ τ δα γαίγαῦ ας 
4Κ1}}} δηὰ ἱπείραι, 115 Εἰδιοτγίςαὶ δηὰ γε] σίουβ ναὶυε ἰ5 ποὶ {πὶ σι Βῖ ἢ 1168 
οὐ ἴδε βυτγίδοε. Ρτοῖ. Οὔαγβ (οζωπιθηίδγυ 18 αἰβιϊησυϊϑηεα Ὀγ ἤπα 
δ. ο δσβηΐρ δπὰ βδῃΐϊν οὗ 7. αἴ; 1 18 πῃ ροββῖ0]ς ἴο οοζασηθηὰ ᾿ξ ἴοο 
πϑτηὶγ."---δαιμγάαν Κευίσιυ (1 Οηἀοη). 

Οἴόντῃ ὅνο. 93.00 πε. 

ΒοΙΠΟΓΟΠΟΠΙΥ. Βν τις εν. 5. ΚΕ. Ὀβινεβ, Ὁ.Ὁ., Π.1Δ4ε|., Ἐορίαβ 
Ῥτοΐεββοσ οὗ Ηεῦσγεν, δηὰ σδηοη οὗ (γίϑδι Ὁ δυγοῖ, Οχίογά. 

“115 8 ρίεαβυγε ἴο 8εῈὲ δἱ ἰαϑὲ ἃ γσεαὶγ οτἰτςαὶ ΟἹά Τεβίδυιθηξς οοπι- 
ΤΑΘΏΪΔΙΥ ἴῃ ΕΠ 50}: ἀρΟΩ 8 ρογίίοη οὗ ἴῃς Ῥεηίδίευςἢ, ἀηὰ εβρεςίδ! 
ΟὨ6 οὗ βυςἢ τροτῖϊ. Ϊ81 δπὰ βιρετίοσ ἴο ΔΩΥ οἴμεσ Οοσησηεπίδιυ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ἰδησυδᾷε ὑροη Πευϊετοποιηγ. 

Ῥτοΐεβϑοσ Ε. 1,.. ΟΥΈΤΙΒ, οὗ Υἱε ]ηϊνεγβιγ. 
Οτοόνῃ ὅνο. 93.0ὁ πεί. 

7υάζαϑ. ΒΥ Βεν. ΟΞΟΒΟΕ ΕΟΟῚ ΜΌΟΒΕ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.0., Ῥτοΐεςϑβοσς οὗ 
ὙΒΕΟΙΟΔΥ ἰῃ Ηδγνασά {Πηϊνεγβίιυ. 

“ὙὍῊς ψοῦκ ἰ5 ἄοπε ἴῃ δὴ δίσηοβρμεγε οὗ β.βο δυὶ ἱηίοεγεθὲ δπὰ ἴη- 
ἀἰδετγεηςς ἰο ἀορτηδίίβπη δηὰ οοηίτονεσθυ, ἡ Π ἢ 8. δὲ ἰεϑϑὶ γείγεβῃϊηρ. 
νον {015 ἃ ΠΟΡΪς ἰηϊγοάυςιίοη ἴο [Πα τηοτγαὶ ἴοτοθβ, ἰάεδϑ δηὰ ἰηθυσποῦς 
1πδὲ οομίγο! θὰ ἴδε ρμετίοὰ οὗ ἴδε 7υάχεβ, δῃὰ 8 τιοᾶεὶ οὐ τϑδὶ 8 
ιἰβίοτίςαὶ οοσωσηεηίδγυ, ἘΠ ἃ Ῥγαςίίοαὶ ἐμὰ ἴῃ υἱενν, ΞΒῃου]ὰ ὃ6.᾽" 

--Τῆο Ἱπάδεροπάφη. 
Οτόνῃ ὅνο. 3.00 νσί. 

ΤΊ ΒΟΟΚΒ οὗ ϑδπμηιοῖ. Βγ κεν. Ἡσνεν ῬΒΕΒΕΒΝΕΟ ΒΜΙΤΉ, Ὠ.Ὁ., 
Ῥτοΐεββοσ οὗ ΟἹ] Τεξίδιηςηι 1 Ἰεγαίατγε δηὰ Ηἱ βίου οὗ Ἐεϊ βίο, Μεδάνη)ιο, Ῥα. 

“Ῥχοΐζεβϑοσ 5.18 Οοσημηεῃ: Ὑ111 ἴοσ βϑοτης {τἰτῆς ὃς 86 5βίδηδασά 
ποσκ οὐ ϑδιῃυεὶ, δὰ μὲ Πεαδγε Ὑ οουξταξυιοιε Βίπι οἡ 8. ΒΟ δυὶν νοτὶς 
80. ἔφ  ΠὉ]]Ὺ δοσοσαρ! ἰ5πεὰ."---Τὴς Αἰλοπαηι. 

. Οἴονῃ ὅνο. 93.00 "σὲ. 



ΤΗΕΞ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙῚΙ, ΓΕΙΤΙΟΑΙ, ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ 

ΝΟΙΌΜΕΒ ΝΟῪ ἘΒΑΌΥῪ 

ΤΊ ΒοΟΚ οἵ Ρβδίπιβ. ΒΥ ΟΠΑΆΣΣΕ8 Αὐοῦβτυβ Ββιοοβ, Ὁ.Ὦ., 

Δι, στδάυδις Ῥσγοίεββος οὗ Ὑπμεοϊορίοδὶ Επογοϊορααϊα δηὰ ϑγιηθοῖέςβ, 
Ὀπίου ΤΒεοϊορσίςοδὶ ϑεσηΐηδσυ, Νεν Ὑοσκ, δὰ ΕΜτῚΤΕ ΟΒΑΟΣ ΒΞΙΟΟΒ, Β.Ὦ. 

“Ομ γϑείδη βοβο αγβῖρ 866 π|8 μεγε ἴο πᾶνε γεδοιθὰ (με Εἰρβοσὶ ἰονεὶῖ γεῖ 
αἰϊαϊηοὰ ἰῃ βίυαγ οὗ ἴῃς ὈΟΟΙς τ ΒΊΟΝ ἰη τε]! σίουβ ἱτηροτίδηοςε βίδπὰβ ἤσχὶ 
ἴο ἴμε Οοβρεῖβ. Η5 ψγοτὶς ἁροὺ ἰξ 8 ποὶ ΠΠκεὶγ ἴο ὃς ἐχςε)εὰ ἰπ Ἰεδγηίΐηρ, 
Ῥοίὰ τηδββϑῖνα δηὰ πιίηυϊε, ὉΥ͂ νὴ νοϊυτης οὗ ἴῃς Ιπἰετηδοηδι ϑεσίοβ, ἰο 
σ ΠΣ} 1 θεϊοηρ5β.""--Τὴε Οἰμϊοοῖ. 

ἃ Νοϊυτηεβ. Οτόνα ὅνο. Ῥιίος, 83.009 ἐδοὶ μμδεσί. 

Ῥγογοσῦβ. 8. δε Ἀεν. σβατσορυ Η. Του, Ὁ.Ὁ., 111..., Ῥτοΐεβδδος οὗ 
Ηεῦτεν ἴῃ Ηδγνασγὰ ὕπηίνεσγϑιιγ. 

“15 νοϊυτης [85 ἴπε βδῖης ἽδμιδγδοίεσίΞιεῖοβ οἵ ᾿ποτουρῆπεβα δηὰ ραΐπ9- 
τἰακίηρ 5. ῃ  ασβῃΐρ 85 ἴῃς ργεοεάϊης ἰββιιεβ οὗ ἰξς βεγίεβ. [π 186 σγίεἰςδὶ 
τγεδίπιθηὶ οὗ ἴδε ἰεχί, ἱπ ποίζηρς ἴδε ναγίουβ τεδαϊηρβ δῃηὰ ἴῃς ἔογοε οὗ 
ἴδε νπογάβ ἰῃ (δε οσγίρί πὶ Ηςεῦτγεν, ἴξ Ιεᾶνεβ ποίησ ἴο Ὀε ἀεβίγεά. 

Οτἴοόνη ὅνο. 93.οὁ νοἱ. 

Απιο8 δη Ηοβοδ. 8γ σνπσιλμ Βλητευ Ηλβρει, ΡΒ. Ὁ., 11,Ὁ., 
Ἰἰδῖς Ῥγοίεβϑοσ οὗ ϑειγίς Σδηρσύάρεβ δπὰ Γἰἰογδίυγε δὰ Ῥχγεβίἀεπὶ οὗ ἴδε 
ὕμἰνεγβιυ οὗ ΟΒίςαρο. 

“Ἧς [85 βοης, νῖ(ἢ «δπαταδοιεγίβεῖς τη αἴεπεββ, ἢοῖ ΟὨΪῪ ἰπίο ἴῃς δηδιγεῖς 
δηὰ αἀἰϑουΞδίοη οὗ Ἔβδοὴ ρμοϊηΐϊ, εηἀεανοσγίης ἰῇ ἜνεῚΥ οδ56 ἴο ὃς ᾿Ἐπβογου ὮῪ 
εχμδιυίϊνε, Ὀυϊ 4150 ἱπίο ἴδε Ὠἰβίοτν οὗ εχεμεβίβ δηὰ ἀϊξουπβίοη. Νοιπίησ 
δί 8}} σου γ οὗ ςοηϑίἀετδίίοη ἢ85 ἔξει Ῥαϑβεὰ Ὁγ. ὙὩε οοηβεαύδηςε 5 
ἴδαὶ σβεῃ οπα σδγείη!ν βιυἀΐεβ δὲ Β85 Ὀεεη Ὀγουρῆὶ ἰορεῖμεν ἴῃ τὰς 
νοϊυτης, εἰἴμοῦ ἀροη 5οπιε ραββᾶρε οὗ ἴῃς ἴνγο ρσορβεῖβ ἰγεδίςὰ, οσ ὕροῦ 
ϑοπῖα υεϑίίοη οἱ ογίτἰς8] οὐ δηκφυδτίαηῃ ἱτηροσίδηος ἴῃ ἴδε ἱηιγοἀςΐογγ 
Ῥογίίοῃ οὗ (δε νοϊυτηα, οης ἔδεϊβ μαὶ με 885 οδίδίπεὰ δὴ δάεαχυδίευ 
ἐχβαυβενε νίενν οὗ ἴδε βυ ]εςὶ."--,Ὀ,δ Ιρίογίον. 

Οἴου ὅνο. 91.οὁ νδσέ. 

Ἐδίδοσ. Βγ 1,..ὄ Β. ῬΑτον, ΡΒ. Ὁ., Ῥτοίεβθογ οἵ Ηοῦγον,, Ηδγέίοσά 
Ὑβοεοϊορίςδὶ ϑειιίηδιγ. 

ὝᾺΙ5 53. ΪΑ ν δηὰ οτ τς] ΘΟ τη Δ ΥΥ οἡ ἴΒς Βοοῖ οἵ Ἐϑίδμεν ργεϑεηῖς 
ἴῃ }} (δε τειαδσκβῦ]ς δα ἀϊϊίοηβ ἴὸ (Ὡς Μαδββογεῖς ἱεχί δπὰ ἴδε νδσγῖδ- 
οπϑ ἰῃ (86 νᾶτγίουβ νετβίοηβ Ὀερίπηΐης ἢ ἴῃς Οτοεκ ταπβἰδιίΐοη δὰ 
οοπίϊπαΐηρ [Ὠτουρἢ ἴῃς Νυϊσαίς ἀπὰ Ῥεβ το ἀονσι ἴο ἰδς Ταϊτηυὰ δηὰ 
Ταγρυτηβ. ὙΏεϑε ἄγε ποὶ ρίνεῃ ἰῃ ἔμ} ἐπ δὴν οἵἴμεγ οοτηπηεηΐδτυ, γε 
ΤλΕΥ ἅτε νεῚῪ ἱπιρογίδηϊ ὈΟΪᾺ ἴοσ ἴῃς Ὠἰδίουγ οἵ ἴδε ἱεχὶ διὰ ἴδε Βυβέουγ 
ο (δε οχερεείς. 

Οτοόνη ὅνο. Φ2.2ς κεξ 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΙΤΙΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΝΟΙΜΕΞ ΝΟΥ ἈΚΕΑΡΥ͂ 

Ἐκοϊοβίδβίθϑ. 8 Οσοβος Α. Βλβτον, Ρῃ.Ὁ., Ῥτγοίεεοος οἵ Β[Ό 1. δὶ 
Ἱμιογδίυγε, Βγγῃ Μδντ (ο]Ἰεκε, Ρα. . 

“15 ἃ γε] εῦ ἰο πὰ δ οοπιπηδηϊδίοσ οἡ Ἐςοϊεβίαδίεβ ὙΠῸ ἷβ ποῖ δῇ- 
ἀεανοτίης ἴο ἀεἔεπὰ βοῖὴς πεν ἴμθοσγ. ΤὨΪ5 νοϊυτας, ἴῃ ἴῃς Ιηἰεγηδίίοηδι 
Οοσαπιθῃ: βεσίεβ, ἰγεδίβϑ ἴῃς ὈΟΟΚ ἴῃ ἃ βομοίδυὶυ δηὰ βεηβί]ς ξδϑῃίοη, 
Ῥτεβεητίης ἴῃς σοηο]υβίοη 5 οὗ δαγ]εγ βομοΪαγβ ἰορεῖμοσ τὶ ἴΠ6 δυῖ μοτ᾿ 5 
οὐσι, δὰ ρῥγονϊάϊης (μυ5 4}} ἴῃς ἱπέοστηδίίοη ἐμαὶ δὴγ βιυάθηϊ πεεάβ.᾽"" 

-Τλι Οοηργεραϊοκαϊ ἐς. 
Οτονα ὅνο. φΦ2.2ς πεῖ. 

δί. Μαίποννυ. 8. τμεὲ Ἐδν. Ὑνπιούοηβυ Ὁ. Αὐσεν, Μ.Α., Ἐείίονν 
οἵ Ἐχείεσ (οἱ]εσε, Οχίογά. 

“Α8 ἃ χηϊοσοβοορίς δπα Ὀγϑοί δ! ἐχμδυβεῖνα μα δηὰ ἱϊευιίζεα 5ιἰδίο- 
ταεηῖ οὗ (δε ργόθδῦ]ς οὐ ροβϑί]ε ϑουσγοἊβ οἵ ἴπε ϑγπορίίς σοβϑρεὶβ δπὰ 
οὗ τδπεὶγ τεϊδιίίοηβϑ, οὔθ ἴο δποίδεσ, (μἷ8 ψοσῖκ μδ8 ποῖ Ὀδεὴ βυγραββεὰ. 
Ι ἀουδὲ “ἢ ἴι Βα5 Ὀεεὴ δαυδὶεὰ. Απὰ ἴδε δυῖμογ ἰβ ποὶ ΌΥ ΔΩ σθθδῃ8 
᾿Ἰδοκίηρς ἴῃ βρί γίζυ δὶ ἰπϑίφαι."---Τὰο Μειδοάύϊει Κευίειυ (Ν Δ5Ἀν}}16). 

Οτοόνα ὅνο. 93.οὁὸ μοί. 

δι. Μαί. ΒΥ ἴδε Εεν. Ε. Ρ. σοῦ, Ὁ.Ὁ.., ϑοπιεϊπις Ῥγοΐεδϑοσ οὗ Νενν 

Τεβίδιιεηὶ Ἐχερεβίς, Ρ. Ε. Ὀἰνίηἰτγ ϑοδοοὶ, ῬΕΣΔἀεἸρΡΗΐδ. 

“Ὁδε ὙΟΪῈ τλακο-ὰρ ͵5 δαὶ οὗ ἃ ἰβογουρῆϊν πεϊρέυ!, ἱπβίσυςενε οτἰεἶοαὶ 
βιυαν οὗ (ῃς ᾿γογά, βυγρδβϑβίπρ δηγίμίης οὐ ἴῃς Κίπα ἐνεγ δἰϊετηρίθα ἱπ 
ἴ8ε ἘΠΡ 158} ἰδῆρσυᾶρε, δπὰ ἴο βίυάεηΐβ δπα οἱεγαγιηθη Κπονιηρ ἴμς 
ῬΓΌΡΕΣ 0.86 οὗ ἃ ΘΟΓΩΠΙΊΘΠΙΔΓΥ ἰξΐ Μ01}1 ῥσγονὲ δὴ ἱπνδιυδοὶς δἱά. 

-ΤῊς 1μμεναη Ομανίενὶγ. 
στον ϑὅνο. Φ2.50 ποί. 

δ.. [λ|κ6. Βγ (με Βεν. Αὔρβερ Ῥευσεμεμ, Ὁ. Ὁ.) βοπιείίπας Μδβίεσ οἵ 
σαἰνετγϑιν ΟΟ]]εσε, Ὀυσμδπι. 

“γε ὅτε ρἰεαβεὰ στα ἰἢς Ἰδβοτουρῆθηεβ8 δπα βοϊεητίῆς δοςύγαου οὗ ἴδς 
ἰπιεγρσγεϊδιίομβ. ... 1ἰ ϑθθτη8 ἴο 8 [π8ῖ {πε ργενδι! ηρ Ἄ“μαγαςοίεγίβιίς οὗ 
τῃε ὈοοΪκ 5 οομηπίοη 8εηϑς, Ἰοτθοὰ ὉῪ ἰδατπῖης δὴ Ρικίγῦ 

--Τὴε Ἡεναϊά απὰ ῬγεΞφυγίεν. 
Οτονπι ϑνο. Φ3.οο πεῖ. 

ἘΟΠΙΔΠ8. Βν (με Κεν. ὕνπσιαις ϑάνθαυ, Ὁ.Ὁ., 1.1... υδὰγ Μασρασεῖ 
Ῥτοίεβδος οὗ Ὀϊνίπιιν, αηὰ σδηοη οὗ (βγίϑὲ Ομυγοῖ, Οχίογά, διὰ ἴδ εν. 

Α. ΓΟ. Ηξαρσιμ, Μ.., ῃ.}., Ῥείῃςΐραὶ οὗ Κίηρβ (οϊ]ερε, [ωοπάοῃ. 

“ἴἼἾε ἀο ποῖ Βεϑβιϊδίε ἴο οοτωυηεηὰ (5 88 ἴῃς Ὀεβὶ οοταπιθπίδσυ οὐ Βοζωδηδ 
γεὶ ντϊτίεη ἴῃ ἘΠρὶ 1: ἢ} ἀο τυςῖ ἴο ρορυϊατίζε 118 δά πλίγδοὶς 
δηὰ τους πεεάεά 5εγίεβ, ὉΥ βμβονίηρς 8 ἱΐ 15 ροββί]ς ἴο ὃὈς οτἰ εἶοαὶ δηὰ 
βΟΒβ εν δηὰ αἱ ἴῃς βδπης εἶπης ἀενουϊ δηὰ δρίτίτυδὶ, δὰ ἰμιο ἐσ ὶθ το 
Ρἰαίῃ ΒΙ ες τεδάετβ."-- Τὴν Οπωγοῖρ διαπάατνά. 

Οτονπι ϑνο. 93.δὸ »ὰ 



ΤΗΕΞ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΒΥ 

νΟΣΜΕ5 ΝΟῊ ΒΕΛΑΟΥ͂ 

Ἐρδιοϑίδηβ δηά Οὐ]οβϑίδῃβ. 87. ιμς Ἐδν. Ὑ. Κ. Αββοττ, Ὁ.Ὦ., 
Ὁ Ιμις,, ἔοσταεσὶγ Ῥτοΐεβϑοσ οἵ ΒΙΌ] οὶ τεθεὶς, πον οὗ Ηεῦγενν, Τ τίη Οο]- 
ἰεκε, Ὀυν]η. 

“ΔῈ δ8]ε δηὰ ἱπάερεηάεηϊ ρίεος οὗ δηὰ οὔς [Βα ποῆς οὗ υ5 «δ 
δθοτγὰ ἴο Ὀς σίϊμουϊ. Ιὖ 15 [Ὡς ψοσῖς οὗ ἃ πιδὴ τῆο 885 τηδάε Ηἰτηβο 
τλδϑίεγ οἱ ("15 [πεπι6. Η58 Ἄχεχεῦοδὶ Ῥεγοερἤοιϑ ἅτε Κθοη, δηὰ νγὲ γε 
δε χώτεχ ἐταϊεία! ἴοτ Η18 βίσοῃᾳ ἀεΐεηϑε οὗ (ἢς ἱπίερτι ἀπ α δροβίο ο Υ 

ἴδεβς ἵνο στεαῖ τρια υν πάτο δὲ Ῥαυΐπα ὀϑῳ γάμοιο ὅτῳ Ἐχροεΐον. 

στον ὅνο. 2.90 νεΐ. 

ΡΠ ρρίδπ8 δηὰ Ῥἢ ΘΠ οΠ. Βγ Βεν. Μλανιν Β. νπΐσαντ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥτοΐεβϑοσ οὗ Βί Ὁ]1ςΑ] 1 ἰτοσαΐασε ἴῃ ηίοη ΤὨςοϊορίοδὶ ϑειιίπασυ, Νενν Ὑογκ. 

“Ῥτοΐεββοσ νἱποεητ 8 ΣΟ με ϊαϑ α ΔΡΡΘΔΙΒ [0 πὶς Ὡοΐ [688 δατηίγϑοϊε ἴοσ 
[15 ἰτεγασυ πλοτῖς (Πδη ἴοσ 18 5. ἢ Ὁ δηὰ {ϊ5 οἰεὰγ δηὰ αἰϑου πυϊπδϊης 
ἀἰβουβδίοῃβ οὗ με οοπίεη(8 οἵ Ἰδοοο Ἐρίβεϊεβ."- Ὅν. ΟΈΟΒΟΕ Ρ. ΕἸΒΗῈΒ. 

Οτονσπι ὅνο. Φ2.οο πδί. 

δί. Ῥοίοσ δηὰ δι. υἀ6. 8Βγ. (με Ἐεν. σπλβσεβ Βιοὺ, Ὁ.Ὁ., 
ϑοιηθίτης Βεορίυ8 Ῥτοΐεββϑος οὗ ΕΟ θβίβϑοςαὶ ΗΪβίουΥ ἴῃ ἴῃς Ὀπίνεσειυ, 
Νεν Ὑοτῖ. 

“ΤΆς Τδγεῖα] ἀπὰ ἐβογουρῃ βιυάεηι ν7}} Βηα Βεγε δ ναϑὶ δυιουηΐ οὗ ἔῃ- 
ξοστηδίίοῃ τποβὶ μεϊρἔυ] ἴο Ηΐπι ἰῃ μἷβ βέυ ἀϊεβ5 δῃηὰ σεϑεσοθοβ. ΤΈΟ ἱπῖεσ. 
Ἀδίίοη δὶ Οτίεἰς δ] Οοπιπιςπίδγυ, ἴο βίο [ξ Ῥεϊοπρθ, Ψ} ργονε ἃ ρτεδὶ 
Ὀόθα ἰο βἰμάεπίε δηὰ τοϊη 3ιεσβ." ---τὴσ (απαδίαη Οοηργεφαονπαϊεν. 

Οεοόνη ἅνγο. Φε.ξο "σέ. 

Θομοϑὶβ. Βγ (με Ἐδν. ]0Ὲν 5κιννξε, Ὁ.Ὁ., Ῥυποῖραὶ απὰ Ῥτοΐεβθοσ οἵ 
ΟΙὰ Τεϑβίδπιεηὶ ᾿δηρυᾶρε δπὰ 1 ἰϊεγαΐυγε, (οίερε οἵ Ῥγεβυγιεγίδη Ομυσοὰ 
οἱ Επρίαηά, σαπιρτίάρε, Ἐπρὶδηὰ. 

στον ὅνο. 983.0ο0 ποὲ (Ροβίαρε δα]! η8]). 

ΤΙ Βοοίι5 οἱ (πγοπῖοϊοβ. Βγ τς Ἐεν. ΕὔΑὰρ 1, ΟὕπτΙΒ, 
ῬΒΚ.“Ώ., Ώ.}., Ῥτιοίεβϑθοσ οἵ Ηδῦγον, δὶς Ὀπίνογοιν, δηὰ Ἐδν. ΑἸΒΕΣΤ Α. 
ΜάΑβεὲν, ΡΒ. Ὁ. 

τον ὅνο. 93.οο πε (Ροβίαρε δα ἀϊοηδ)). 



Το [πἰογπαίοηδ] 

ΤΠοοϊοσίοδ! 1 ἰΓΑΓΥ 

ΕΘΙΤΟΙΝΒ᾽ ΡΕΕΕΑΟΕ 

ΗΕΟΙΟΟΥ͂ δᾶ8 πιδάς ργεαΐ δηὰ ταρὶ ἃ δανδῆσθβ 

ἴῃ τεοθηΐ γϑᾶγβ. Ναεν 11η68 οἱ Ἰηνεβεραιϊίοη πᾶνε 

Ῥεεῶ ορϑηθδᾶ υρ, ἔγεβῃ ᾿ἰρῃξς μὰ5 Ὀδθῦ σαϑὲ ὑρο 

ΤΩΔΩΥ͂ 800] 6οἱβ οὗ [6 ἀεαραβί ἱπίεγεβῖ, μὰ (Π6 Ὠἰδίογίοαὶ 

τοῖο 858 Ὀδθη δρρ] δὰ ψ ἢ ᾿τηρογίδηϊ τεβα]ῖ8. ΤῊ 5 

88 ργερασγεὰ ἴῃ νὰν ἕογ ἃ ΓἰΌγασυ οἱ ΤἼεοϊορίοδὶ 

ϑοίεησε, δηὰ ἢ48 ογεδίβα (6 ἀστηδηά ἴον ἴἴ. [{ 85 4150 

τοδάβ 1 αἵ οπσοε ορροτίπης δηὰ ργδοί δῦ] πον ἴο 86- 

ουγα ἴδε βεγνίοαϑβ οἱ βρεοίδ  ἰϑίβ ἱπ ἴῃς αἀἰβεγεης ἀεραγί- 

τηδηΐβ οἱ ΤΠοοΪορΥ, δπᾶ ἰο δββϑοοΐδία {Π6πὶ ἰῇ δὴ δηΐοσ- 

ΡΓβ6 ψηΐϊοῦ 0] [γηΐδῃ ἃ σεοογὰ οἱ Τβεοϊορίοο 

ἰπαυ ΓΥ ὉΡ ἴο ἀδῖδβ. 

ΤῊῖβΒ ΓΑΌΓΑΓΥ 8 ἀαδίρηςα ἴο σον γ ἴπ6 ψΠΟ0]6 Πε]ά οὗ 

Ομγίβιίδη ΤἈθοϊοσυ. Ἐδοῖ νοϊυπιθ ἰβ ἴο Ὀ6 σοιηρ]εῖς 

ἴῃ 1561}, γῇ 16, δὲ [ἢ 6 5δπι6 {τη6, τ νν}}} ἰοστὴ ρασγί οἵ ἃ 

σΑγοίυ ἢ Υ ρ᾽αππεα ῃο]6. Οπα οἱ {πὸ ἙαϊἴοΓΒ 5 ἴο ῥσϑ- 

ΡΆᾶΓΟ ἃ νοϊυπια οἱ ΤὨθοϊορίοαὶ Ἐπογοϊορεαϊα νι ΐϊοι ψ}}}} 

ἶνας τῃ6 ὨἰδίοτΥ δπά Ἰἰτοσγαΐαγα οὗ δδοῦ ἀδραγίτηθπηΐ, ἃ8 

ψ}6}} 85 οἱ ΤὨΏΘΟΙΟΡΥ 85 ἃ ὙΏΟΪδ. 



ΤῊΗΕΒ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΊΒΒΑΕΥ 

Τῆς ΓὺΌΓΑΓΥ 15 ἰηἰδηαεα ἰο ἔοσιῃ ἃ β8εγὶεβ οἱ Τεχί- 

Βοοΐϑ ἔοσ ϑευάδηϊβ οἱ ΤὨΕΟΪΟΡΥ. 

Τῇ Αὐἰδουγβ, ἰμοσγοίοσο, δἷπη δὲ σοποίΐβθηθϑϑ δπα οοϊὰ- 

Ρϑοίηα6885 οἱ βίδίεσηθηί. Αἱ {μα 54π|6 {{π|6, (ΠΥ ἢᾶνα ἴῃ 

νίενν [Πδι ἰαγρε δηὰ ἱπογεαβίηρ' οἶδβ8 οἵ βιυἀβηΐβ, ἰη οἵβεσ 

ἀερατγίπηεηίβ οἵ ἱπαυΐγυ, νῆο ἀςβίγα ἴο ἢανε ἃ βυβίδτηδίϊο 

δηά 1Ββογουρῇ ἐχροβίτἴοη οἱ Τῃεοϊορίοαὶ ϑοίεησθ. Ταοὶ- 

Ὠΐοδὶ τηδίζεγβ νν1}} ἐπογοίοσγε Ὀ6 ἰἄσοννη ἱπίο ἰἢς ἔογω οὗ 

ποίς8, ἀπά {86 ἰοχὶ ψ1}} Ὀ6 τηδάδ 85 γεδάδὈϊ]α δηά δἰϊσγδαοῖ- 

ἷνθ 85 ροβϑβί 16. 

Τῆς ΓΛΌΓΑΓΣΥ ἴ8 ἱπιογπδίίοηδὶ δπὰ ἰηἰογοοηξαεββίοηαδὶ. [ἰ 

Ψ11 Ὀ6 σοηδυοίοα ἰῃ ἃ οδίδοϊϊίς βρίγίῖ, δπά ἴῃ ἰδῈ 

ἰηϊαγαβίβ οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ 85 ἃ βοΐεῃοαδ. 

[18 αἷπὶ ννἢ}} Ὅς ἴο σίῖνε ἔ1}1 δὰ ἱπιραγίῖα]! βἰδιθτηθηῖβ 

Ὀο(ἢ οὗ {π6 τϑβυ]β οἱ Τῆεδοϊορίοαὶ ϑοίεποα δπὰ οἱ “ὃς 

υσδίίοηβ ὙΠΟ σα 511} δἱ ἴβδυθ ἰῃ ἰδ αϊβεγεηι 

ἀεραγίπηθηΐβ. 

Τῇ Αὐἰδοτβ ψν1}} θ6 βοῃο ασβ οἵ γεσορηζΖαά γορυϊδίίου 

ἴῃ [ἢ βανεσαὶ Ὀγαηοῇ 8 οἱ βἰυαν δϑϑίρῃαεα ἰο ἴμεῖη. ΤΉΘΥ 

11 Ὀ6 ἀϑϑοοϊαϊβα νυ ἐδοῦ οἱμοσ δηᾶ στὰ 186 ἙΑΣτοΥ5 

ἴῃ ἰῃς εῆοτί ἰο ῥσγονίἀβ ἃ βοσῖεβ οἱ νοϊυιπη68 νυν ὨΙΟἢ ΠΊΔΥ 

δάδαυδίοὶυ σαργαβεηΐ {πῸ ρσγαβεπὶ οοπάϊτίοη οὐ ἰηναϑβεὶ- 

βαϊίοη, δηὰ ἱπαϊοαΐα 88 ΨΥ ἔοσ ἔστ Γ ΡΤΟΡΎΘΒβ8. 

ΟΗΑΒΙΕῈΘ Α. ΒΕΙΟΟ5 

ΘΤΕΨΑΚΤ Ὁ. Ε΄ ΘΑΙΜΟΝῸ 

δα ὲ πϑυϑν 



ὙΜΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΛΑΕΥ 
.-.-.-.᾿᾽ Ὁ ὁ ἐὡ: το:λτ,᾽,,...ϑ5΄᾽΄᾽΄᾽᾽'ἤ͵',ο-.-.-..ςς-ς-α-Θ--.-.-.ς-. 

ΑἘΚΕΒΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟᾺΚΒ 

τηξοιοαιοαὶι ἘΝΟΥΟΙΟΡΆΈΌΙΑ. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Α. ΒΕΙΟΟΒ, Ὠ.Ὁ., 

Ὁ Ιλτι., Ρτοίεββος οἱ Ὑμεοϊορίοαὶ Ἐπογοϊοραάϊα ἀπά ϑγπιδοὶϊος, ἵὐαΐου 

Ὑβεοϊοφίοαὶ ϑεσαίπασγ, Νεν Υοσκ. 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ τε βατυβε ΘΕ τηξοιῦ ΤΕΒΤΑ- 

ΜΕΝΤ. Βγ5. Ε. κινεκ, Ὁ.Ὁ., δ 1με., Ἀερξία5. Ῥτοίεσβοσ οἱ Ἠεῦτον 

δηὰ Οδηοι οὗ Οπείϑὶ ΟΒυσγοῖ, Οχίοτγά. [Δευϊεεά πα Επίανρεά Εαἑίέον. 

ΘΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΥ ΤΗΕ Οἱιὧῦ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ ἘΒΑΝΟΙ5 

Ομ βοκῸ Βυκκιτι, Μ.Α., Νοστί βίδα Ῥγοίεςβοσ οἱ Ὀἰνιη τυ, ἰὐαἰνεσεὶιν 

οὗ Ὀ(αδπιδτίάρο. 

Οιῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΠΙΘΤΟΗΥ. ΒΥ ἩΈΝΕΥ ῬΒΕΒΕΒΨΕΡ ὅΜΙΤῊ, Ὁ.Ὁ., 

Ῥτοίεβϑβοσ οὗ ΟἹὰ Τεβίδπιθης 1τεσαΐυσε, Μεδάν}]ς, Ρὰ. [νσιυ Κεαάνγ. 

ΘΟΟΝΤΕΜΡΟΜΒΑΝῪ ΗΙΒΤΟΗΥῪ ΟΕ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 

Ἐκάνοιβ ΒΚΟΥ͂Ν, Ὁ.Ὁ., 11..1)., δ. 1Δπ|, Ῥτεβίάεαι δμὰ Ῥτοίεςβοσ οὗ 
Ηδεῦτεν, ὕ]ίοη ΤὨςοϊορίοαὶ ϑεσαίμαυυ, Νεν Ὑοτκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΥ̓ ΤΗΕ Οἱὐὧἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ Α. Β. ΠΑΡΊΌΞΟΝ, 

Ώ.}., 11,..Ὁ., δοπιεϊϊπις Ῥτοίεβϑοσς οἱ Ηεῦγεν, Νενν (ο]]εξε, ΕαϊπΌυΣΡΆ. 
[οιο Αἰεαάγ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΡΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ .ἸΤΕΒΑΤΟΔΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. ΒΥ Κεν. [αμξβ ΜΟΡΕΑΤΊ, Β.Ὁ., Μιηϊβίεγ ὕ] ϊιοὰ τες Ὁμβυτοῖ, 
Ῥυπάοῃαϊά, ϑοοιϊδηά, 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΣ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Ἀγ σάβρακ Ἐσξσνά 
σκεοοδυ, Ὁ.Ὁ., 11, Ὁ., Ῥτγοίεςβος οὐ Νὸνν Τεβίαπιεης Ἐχερεϑὶβ πὶ ἴπε 
Ὀἰνεγϑὶῖν οὗ 1εἰρσὶς. [συ Κεαάνγ. 

ΤΗΕ ΕΞ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ. Βγ ἍΊΣΙΑΜ ϑάνραυ, Ὁ.Ὁ., 11... 1δὰὙ 
Μαγρατεὶ Ρτοίεβϑβοσ οἱ Ὀἰνί αἰ δὰ δου οὗ (Ἀσῖδὲ Οβασον, Οχίοσά. 

Α ΗΙΒΤΟΗῪΥ ΟΥ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΟΕ. Βγ 
Ακτηῦκ 6, ΜΟΟΙΣΡΕΒΤ, Ὁ. Ὁ., ΡῬγοέεββοσ οἔ σβάγοι Ηἱἰβίοσγ, ὕπίου ΤΒεο- 
Ἰορίοαὶ ϑεπιίπασγ, Νενν Ὑοσκ. [νοιυ Κεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΗῪ ΜΗΙΒΤΟΗΥ ΟΥἩ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ 

ἘκΑΝΚ Ο. ΡΟΚΤΕΚ, Ὠ.., Ρτοίεββοσς οἱ Βι Ὁ] οαἱ ΤἜςοΟΙ συ, αἷς υἱνετ οὶ, 
Νεν κλνε, (ουῃ. 

ὙΠΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ Νεὰν ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγ Οξοβξοε Β. ὅΤκνῈν8, 
Ὦ.Ὁ., κοπηεϊίπις Ῥσοίεββοσ οἵ ϑγειεπιδιίς Τβοοΐορυ, γαὶς ὑ]ηἰνετείγ, ΝΕ 
Ηχνεη, (ομῃ. [σιν Κεαάν. 

διβιιοαι Αβοημεξοιοου. Βγ6. Βυσῆαναν Οκαὺ, Ὁ. Ὁ., Ρσχοίεςοσς 
οὗ Ηεῦτεν, Μαηςβεϊὰ (ο]]οσε, Οχίογά. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΥ̓ΗΟΙΙΟ ΟΗυΔΟΉ. ΒΥ ἘΟΒΕΒΤ ΒΑΙΝΥ, Ὁ.Ὁ., 
11,..}., δοχιϑισοα Ῥσίῃςραὶ οἱ Νενν (Ὁ ]]εχε, Εἀϊ ρου. [νοιν Χεαάν. 

ΤΗΕ ΕΑΗ͂ΙΥ ἰἅτὶν οηυδοη. ᾿[Δμέλον ο δὲ αρερεοινεκεαὶ ἑαίεν 



ΤΗῊΗῈ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓΠΙΒΒΑΚΥ͂ 

ΤΗΕ ΙΑΤΕΗ ΚΑΤΙΝ ομηυδοη. [4]“μελον 1. δε ἀπινομρνεεα ζαίεγ. 

ΤΗΕ ΟΛΕΕΚ ΑΝΌ ΕΑΒΤΕΗ͂Ν ΟΗυΒΟΗῈΕΒ. ΒΥ. Ε. ΑΡρενευ, Ὁ.ὮὉ., 
Ῥηποίραὶ οὐ ᾿μἀερεμάςεης (ο]]ερσα, Μαπομαβίεσ. [Νοισ Κεσάγ 

ΤΗΕ ΒΕΕΡΟΛΜΑΤΙΟΝ. ΒΥΤ. Μ. Πανβαυ, Ὁ. Ὁ., Ῥυίποῖραὶ οὐ τμ6 ᾿ηϊιοῦ 
Ετεε (οϊ]ερςε, ΟἸδορον. [2 νοἷς. ΔΑσισ Κεαάν 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ (ΑΤΙΝ ΟΟυΝΤΗΙΕΒ ΒΙΝΟΕ ΤΗΕ οουνΝόοῖι οΕ 
ΤΆΕΝΤ. Βγ Ραῦι, ΘΑΒΑΤΙΕΒ, Ὠ. [τὸ 

ΒΥΜΒΟΙΙΟΒ. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Α. ΒΕΙσΟΒ, Ὁ.Ὁ., Π.1μπ|, Ῥτοΐεββοσ οὗ 
ΤπΕΟΙΟΡΊΩΙ Ἐπογοϊορεεάϊα δπὰ ϑυτθοϊίςς, ᾽πίοῃ ΤἼςοϊορίοαὶ ϑεπιίηατγ, 

οὖν Υοτκ. 

ΗΙΒΤΟΗ͂Υ ΟΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. Βγ 6. Ρ. ΕἸβῆξκ, Ὁ.Ὁ., 
ΠῚ Ὁ, βοπιεϊξπια Ῥσοίεββοσ οἵ Ἐςοϊεβίαϑεῖοαὶ Ηἰβίοτν, Ὑα]ς {Πηἱνεγϑιν, 
Νεν Ηδνεῃ, ὥοημ. [Δ ευΐεεά ανπά Επίαγρεά Εαείεο. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝϑΤΙΤυΤΙΟΝΘ. Βγ Α. Υ. σ. ΑἸ]εὴ, Ὁ.Ὁ., Ξοπιθπις 
Ρτοίεβββον οἔ Ἐςο]εβίβιῖςαὶ Ηἰϑίοσυ, Ῥσοϊεβίδης Ἐρίβοοραὶ ᾿Ὀἱνίηϊγ ϑοδοοὶ, 
Οδιαρτί με, Μδβ5. [σιν Κεαάγ. 

ΡΗΙΓΟΒΟΡΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. ΒΥ ΒΟΒΕΒΤ ΕἸΠΝΤ, Ὁ.Ὁ., Π1,.Ὁ., δοσῶε- 
ἴμης Ῥτοΐεββοσ οἵ Ὠἰνι πὶ ν ἰῃ ἴῃς ὕπινεγϑι ιν οἱ ἙάϊὈΌΥΡὮ. 

ΤΗΕΊΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΙΚΙΟΙΟΝΒ. ΒΥ ΟΕΟΒΟΣ Ε᾿. ΜΟΟΒΕ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., 
Ρτοίεβϑβοσ ἱῃ Ἡαγναγά ἴηίνεγβι τυ. 

ἈΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟΒ. Βγ Α. Β. Βκυςε, Ὁ.., Ξοπιεϊΐϊπμ:ς Ῥγοίεβεοσ οὗ Νεν 
Τεβίδιηεηι Εχερεβίβ, Ετες Ομυσοι Οο]]ερε, ΟἸαϑρονν. 

[Χευΐεεά «να Ἐπίανρεα Ἐδέ ρον, 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒ5ΤΙΑΝ ὈΟΟΤΒΙΝΕ ΟΕ ἀοῦ. Βν ὕνπῖιαμ Ν. Οὐνάακε, Ὁ. ὮὉ., 
Ῥτοΐεβϑογ οὗ ϑγβίεγηδίίς Ὑπεοίορυ, Ἡαπι] θη Τβοοϊορίςαὶ ϑεγαίπαγυ. 

[Νοιυ Ἀεαάν. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΆΑ͂ΙΝΕ ΟΕ ΜΑΝ. ἢγ ΑΜ Ρ. ῬΑΤΕΆΞΟΝ, Ὦ.ὮὉ., Ῥτοΐδςθος 
οἵ Ὀἰνίπέϊγ, τ ηϊνετοῖιν οὐ Εἀϊπρυτγρ. 

ΤΗΕ ὈΌΟΟΤΆΙΝΕ ΟΕ ΟΗΗΒΙ5Τ. ΒΥΗ. ΒΕ. ΜΑΌΟΚΊΝΤΟΚΞΗ, ΡΒ. Ὁ., Ῥτοέεςος 
οἱ ϑγβίεμλαις Τπεοΐοσγ, Νεν Οοϊϊερε, ΕαϊΩυτρῃ. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΆΙΝΕ ΟΥ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟἘΟΒΟΣ Β. 851τσε- 
ΨΕΝ5, Ὠ.Ὁ., βοπιείΐτης ῬτοίεἊββοσς οἱ ϑγϑβίεπιαιϊὶς Τ βεοΐορυ, γαὶἬς ᾿ηϊνεγείιγ. 

᾿ [δοιο Κεαάνγ. 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ .ΙΕΕ. ΒΥ σα Μ Αὔὰμ8 
Ββονν, ὮὨ.Ὁ., Ριοίεββοσ οἵ ϑγϑβίεππδιίς Τδεοϊοσγ, ὕπίοῃ Τβοοϊοςίςοὶ 
ϑετηΐηδσυ, Νεν ΥὙοσῖι. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΘ. ΒΚ ΝΈΨΜΑΝ 5ΜΎΤΗ, Ὁ.., Ῥαβίον οὗ σοηρτεζα- 
τίομαὶ σβυσο, Νεν Ηδλυβῃ. [Κευϊεά α»πα Ἐπ έανρεα αἱ είοι. 

ὙΜΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ͂ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΒΚΙΝΟ σηυῆοη. 
ΨΥΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟἼΑΡΌΕΝ, Ὁ. Ὁ., Ραβῖου οὗ Ὀοηφτεψαίίομαὶ Ομυσοῖ, σο]υτηῦρας, 
Ομίο. [οι Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΗ ΡΗΕΑΟΗΕΗ͂. Τῇε εν. Α. Ε. Οάκνιξ, Μ.Α., Ὁ.}.. 
Ῥτὶποῖραὶ οὗ Νενν (οϊ]εσε, ᾿οπάοη, Επρ πὰ. 

ΒΑΒΒΙΝΙΟΑΙ. ΙΤΕΒΑΤΟΗΕ. Βν 5. ΘΟΗΈΟΗΤΕΒ, ΜΑΑ., Ῥτγεβίάδωὶ οὗ 
ἴδε [εν ὙΒεοϊορίοαϊ ϑεπιίμασυ, Νενν Ὑοσὶς Οἱἐγ. 

ΕΙ͂Ρ οτῆξκ νουυμεβ 11:1, ΒΕ ΑΝΝΟΟΝΟΚΌ ΚΑΊΚΕ. 



Τίιο [ηἰογηδίίοηαί ΤΙδοϊορίοαὶ [ΠΌΓΑΓΥ 

ΝΟΙΜΕΒ ΝΟᾺ ΒΕΑΟΥ 

Αη [ηἰτοἀυοίΐοη ἰο (86 [{{ογαίυγο οὗ (6 ΟΙά Τοϑβίδ- 
ΠΘἢΪ. ΒΥ Ρτοίεεδος 5. Ε. Ὀβινεβ, Ὁ.Ὁ., δ 1λκε. 

“Α5 8 ὙὮΟΪς ἴδεγε 15 ΡΥ Δ ΌΪΥ πο Ὀοοῖς ἴῃ ἴδε 115} Τμδαρυᾶρε εαυδὶ 
ἴο 1815 "Ιηϊτοἀυςοη ἴο ἴπε 1εγαΐυτε οὗ (ῃς ΟἸὰ Τεβίδιμεηϊ," ἕο [86 
βιυάεηὶ ψῆο ἀεβῖγεϑ ἴο υπαεγβϑίδπαὰ ψμδὶ ἴῃς πιοάεγῃ οτιἰςΐϑτα ἐλέμας 
δουὶϊ ἴῃς ΒΙ0]ε.""--Ὥστ. ΎΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, ἰῃ Τλ6 Οιοοῖ. 

τουτὶ ϑνο. 2.50 μοί. 

Α ἩΗἰϊβίογυ οἱ Ομγβείδη γ ἰῃ (6 Αροϑίοϊϊς Αζα. 
ΒΥ Αβτηῦβ Ὁ. Μοσσσει, ΡΒ.ὮὉ., 0.2. 

“ΤΏς οἰοδγηςββ, 561 -οοηβἰϑίθηςγ, δηὰ ἴογος οὗ ἴῃς τος ἱτηργοβδίοη οὗ 
ἈΡοβίο)ἐς Ομγίβιίδηϊιν ἢ  ΙΟἢ τὰ ἰεανε 118 Ὀοοκ ζοε8 ἐδγ ἴο ρυδι- 
δηΐες 118 ρεττηδηεηΐ νϑὶυς δη ἃ βυςςε85."---ζλο Ἐχροσήογ. 

Οἴόνῃ ὅνο. Φ2.50 ησί. 

Ομγβιίδη ΕΚΠἰς8. ΒΥ ΝΈΜΜΑΝ ΜΎΤΗ, Ὁ.Ὁ. 

“Α5 [δ]58 Ὀοοῖς ἰ5 ἴῃς Ιαἰεβὲ, 8ο ἱΐξ 'ἴ5 ἴῃς ἔ}1ςϑὲ δηά τηοϑβῖ αἰἰγαςϊίνε ἴσοδῖ- 
ταεηΐ οὗ (δε βυδ]εςὶ (αὶ νγὲ ἄγε δυλΣ αν ἢ. Ῥαδῆσδηϊ δηὰ ἐχμδυβῖῖνε 
ἷπ 115 τρεϊμοὰ οὗ ἱπαυΐγγ, δηὰ βἰἰπιυ]αιίης δπὰ ϑυρρεβιννε ἰῃ {με ἰορὶς ἱξ 
Βιδηάϊεβ, νὰ ἃσγὲ οοηδάσηϊ τΠδὶ ἰξ ψἢ}} ὈῈ ἃ Βεὶρ ἴο ἴδε ἴδ5κ οὗ ἴδε τηοσαὶ 
Ὁπἀετβίδηαίης δηὰ ἱπιεγργείδύοη οὗ Βυσηδη [1[6."-- 7 ες 1 λυΐηρ Οκασολ. 

Οἴοόονση ὅνο. 4.50 "οί. 

Αροϊοχοιίς8; οἵ, ΟΠ γί βείδηΐ γν οίοπβίνοίγ δϑιίδίοα. 
ΒΥ ΑΣΕΧΑΝΌΕΒ ΒΑΣΜΑΙ͂Ν ΒΒΌΟΣ, Ὁ.Ὁ. 

“γε ἴδνε ποὶ ἴογ ἃ ἰοηρ {{π|ὲ ἰδκθὴ ἃ Ὀοοῖκ ἱπ μβαπὰ ἰδδὶ ἷβ τοτὲ 
δἰὐηλυϊαιίης ἰο ἔα ἢ... . ἸΜΙΒουϊ οοτηγαεπείης Γυτίμοτ, τς τερθαὶ ἴμδὲ 
185 νοϊατης 5 [8 Δ ]65ὲ, πιοϑὲ βοβοϊδυϊυ, ταοϑὶ δάνδηςο, δπὰ ββαγροβὶ 
ἀείεηςς οἱ Ομ γίβείδη τ ἴμδὲ μὰ5 Ἔνεῦ θεεὴ πτίτεω. Νο τΒεοϊοκίοδὶ 
᾿θγαιγ βου θὲ πίϊδουὶ ἱτ."-- Ζέον"' 5 Ἡεναϊά. 

Οτονπὶ ὅνο. 2.50 "οΐ. 

ΟΙά Τεβίδπιοηί Ηϊβίογυ. Βυ Ἡξνεν Ῥαβξβκωνεν ϑιαστη, Ὁ.Ὁ. 

“Ῥχοΐ. δια ὉΥ ἢῖΞ5 οοσαργεβεηκῖνε δηὰ νἱ δ ἱζοὰ Ὠἰϑίοσυ, ἰδἱά 41} σῦο 
ολσε ἔος ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιαεης ὑπάεν στεδὶ οὈ χδοη."-Τλές ἱπδερεπάφη. 

Οἴόνῃ ὅϑνο. Φ2.50 ννἱ. 



ΤΗΞ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΑΑΒΥ͂ 

νΟΙΜΕΒ ΝΟΥ͂ ΚΕΑΡΥῪ 

Τί ΤἼΘΟΙοΩΥ οἱ [6 Νοῖν Τοϑίδπιθηϊ. Βγ σκοκος Β. 
ΘΙΈΥΕΝΒ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.Ὁ. 

“1| 15 ἃ πε «πρλορὶς οὗ ραϊηπίαἰκίηρ, ἀϊϑοτίπιϊπαύηρ, ἱγαραγιῖαὶ τεβεασοΒ 
διὰ 5ἰδίειηοηϊ.""---Τὴδ Οοπρτεαϊοηαε Οἴονπι ὅνο. 4.50 νσί. 

Ηἰξίογυ οἱ Οἰγίβιίδη Ὠοοίγίῃθ. 8Βγ οσοβοκ Ρ. Εἴξεῖσα, 
Ὁ.Ρ., 1.1,}. 

“ΤῈ ἐς ΟἿΪΥ ͵υδὲ ἴο 580 18ὲ τ. ΕἾΒΒες 885 ρὑγοάυοεὰ ἴδε Ὀεβὶ Η]βιοεΥ 
οὗ οκσαΐηε ἴμδὲ νψε μᾶνὲ ἱπ ΕΏ9}13}."΄ --΄ὴς Ν ει Υονὰ Ἐναηρεϊέκι. 

Θεόν ὅνο. Φ2.5ο κεί. 

Τιο Οἰιγίβιίδῃ Ῥαβίογ δηά (ἢ Ἰογκίης Ομιγοῖ. 
ΒΥ ΑΒΕΙΝΟΤΟΝ ΟΥἸΑΡΡΕΝ, Ὠ.Ὁ., 11,2. 

“Α ςφοτηργεβεηβῖνε, ἱπβρίγησ δηά μεϊρίυϊ συϊὰς ἴο ἃ ὈυΞΥ Ραϑῖοσ. ΟηἊς 
Βηάς ἴπ 8 πιά ε οὗ ῥγδοίίςδὶ 5 τ ρας ἴοσ ἰδς ἀενεϊορτπεπὶ οὗ 
ἴῃς 8ρίγίτυδὶ ἀπά πουγκίηρς "ἔς οἵ τε (δυγοῖ, δπὰ ἴῃς δῆϑνεῦ ἴο τα ΔΗΥ͂ 
Ῥτο Ιωβ ἰμδἱ ἃσγε ἃ οοῃϑβϑίδηϊ ρεσρίεχίν ἴο ἴ8ε δἰ [Π 0] πιϊηϊβἴετ. 

-τἼλὸ ΟἈνίσιίαη 1 ἔξεποι. 
Οἵτονπὶ ϑνο. Φ2.50 νεΐ. 

Οἰιεϊβείδῃ [πδ(ϊΠ0ὉΠ8. Βν Αἰκχανρεα Ν. Β. Αἰσεν, Ὁ.Ὁ. 

“Ῥτοΐεββοσ ΑἸ]εη 5 Ὁ γιϑίδη Τηϑε το π8 τολῪ Ὀς τεβασάδὰ 858 ἴῃς τοδὶ 
ἱγαροτίδπϊ ρετηδηεηὶ οοηιΠΡυαϊΐου ὩΒίομ ἴῃς Ῥτοίεβίδης Ἐρίϑοοραὶ 
ΟΒυσοὰ οὗ ἴδε ὕ]ηϊϊεὰ ϑιδίεβ μδ8 τιδὰς ἴο φεῆσγαὶ ᾿μεοϊοριοδὶ 
τουρμι."---Τὰσ Ανιονίοαη Το ομνηαὶ οὐ ΤἈεοΐοργ. 

Οτονπὶ ϑὅνο. Φ2.50 "οί. 

Τῆι ΤΠΘΟΪΟΡΥ οἵ (6 ΟΙά Τοϑίδπιοηϊ. 8 Α. Β. Ῥάντωβον, 
Ρ.Ὁ., 11... .1μα. 

“γε ΠοΡῈ δνεσὺ οἰογρυταδη Ὑ71}} ποΐ τεβὲ οοηίθεηϊ ὑη{}] ἢς ᾿δ8 ργοουγοὰ 
διὰ βΞιυάϊεὰ 1818 τχοβὲ δα πιῖγα]ε ἀπὰ υϑοΐαϊ Ὀοοκ. ΕνΕΣΥ γ υϑεΐυ] 
αυεϑιίοη τεϊδίϊης ἴο τηδῃ --- Ηἷ8 παίαγε, ᾿ἷβ 7411, ἀπὰ ἢ15 σοἀετωρίοι, 
815 ρΡγεϑεηὶ ᾿ϊ6 οὔ ὕσδζε, [μιῖἰ8 16 αἴϊογ ἀδαίῃ, μἷ8 ξυΐυτε [1ἴ6, ἰ5 
ττεδίοα οἕ."---Τὴκε (απαάδέαπ Οπωγοδνιαη. Οἴονη ὅνο. 4.50 πεί. 

Τίια ΟΠ γιβιίίδη Ὠοοίτγίπο οἱ ϑαϊνδίίοῃ. 8γ οσοκος 8. 
ΘΊΚνΕΝΒ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ. 

“Ῥτοΐεβϑοσ ϑίενεηϑ Π85 ρεγοτστηδὰ ἃ ἰδϑεκ οὗ ἱπιρογίδηςε, οεγίαϊῃ Ὁ 
εχετὶ υἱὰς δηὰ Βεϊρίυ! ἰηθυεπος ἴῃ βε Πηρ ἴδς τη 8 σῇ τε. Ης δα 
ττεδίςὰ ἴῃς βυν)εοῖ Βἰβιοτίς !]Υ δηὰ λ85 φίνεῃ ἴο Ομ γίβι ἴῃς πγξὶ ρίδος ἴῃ 
ἰηϊοσργθάως δἷδ ονσι τιϊβϑίοη."--Οοη ρτοραμοηα σὶ απὰ ΟἈνίξίαν Ἡ ονϊά. 

Οἵοναι ὅνο. ΦΦ2.50 νσί. 



ΤΗΞ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΌΝΑΙ, ΤΗΞΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΓΙΒΕΑΚΥ 

ΝΟΣ ΜΕ ΝΟΥ͂ ΒΕΑΌΥ͂ 

Τῆι Αποίοηϊς Οδίμο ς Οἰμυγοῖ. Βν Κοβκκτ Βαπεν, ".Ὁ., 11,.Ὁ. 
“Α5 ἃ Θοτηρσεβοηβῖνε ποτ ου ἴΠ6 ἔοττηδενςε οὗ ἴδε ΟδυτοΒ εχ- 

τίεηος ἴῃς νοϊυπια νὙ71}} δαϑῖν ππὰ ἰΐ8 ῥἷδος ἴῃ ἔτοηΐϊ τϑὴκ διηοηῦ 
Κϑ οὐ ἴδῃς 5υ.]:εςῖ οοτα ἴῃ (Ὡς ἘΠ’ 5} ἰδηριαρε."---ΤῊο Τηἰογίον. 

Οτουσι ὅνο. ΦΔ.50 "οἱ. 

ΤΙ Ἐοίογπιδίίοη ἰῃ ΟΟΓΠΔΠΥ. Βγ Τῆομλβ Μ. ᾿μνυβαυ, 
ΜΑ., .Ὁ. 

Οἴόση ὅνο. Φ2.50 νσί. 

Το Ἀοίοτγπιδίίοη ἰη ἴ,2Δη8 Βογοπὰ (ΟΓΠΙΔΗΥ. Βν Ὑπομὰβ 
Μ. Ιανϑϑαὺ, Ὁ.Ὁ. 

ἐῶ ρίαν ἔμεθς ἔσο γο! διε ϑ ὙΠ δὲ ὁπος (Δ Κα ὙΠΟΙ͂Σ Ρίδος κα ἴδς οἶδ5- 
δἷἰοδὶ ἘΠ ρα 5} Ηβἴοσυ οὗ ἐμε ἘἈείοτγτασίίοη."--Τλσ Ἐχρῥοσίέονυ Τύνεδβ. 

“ᾧὍΤἘε ροοά Ὀαΐδηοε οὗ πηδίεγίαὶ ᾿ς ἢ Βα ἈΔ5 δἰίδίηθαὰ ὉΥ ἃ 36] -ἀδηγίη, 
ἐχοϊυβίοη, ἃ5 γ1]}}] ἃ5 ΟΥ̓ τυ Γεϑεδγοῦ δηὰ ἱπο] υβίοη οὗ ἔγεϑβῃ τηδίοσίδὶ, 
ΤΆΔ κο5 ἴθς ΌΤΙ ἃ τεδὶ δα ἀϊοη ἴο ΟἿ πιδίεγ8}5 ἔοσ βίυαγ." 

- ΤῊ Οοπετεραϊοηπαϊέ ει. 
Οἴοόνπὶ ϑνο. ΦΦ2.50 πε. 

Οβγοη δηά Τοχί οἵ (6 Νεοὺν Τοϑίδπηθηί. 8 σάβρεκ Κκνέ 
Οκσοορυ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.Ὁ. 

“ΤΆ ΒΟΟΚ 5 ἃ ἰγεδϑυτγγ οὗ ἰεαγηίηβ, δηα 115 ἐβίγεββ ἰπ ἀεὶ! ηρ νὴ με 
ταδίζεσς ἰῃ μαηὰ 18 δά πηγαῦϊθ. Ἐτσοῖὰ ὥγβὶ ἰοὸ ἰαϑῖ, (ες ρυγροϑςε οὗ ἴδς 
δυῖμοτν 18 ποῖ ἴο 5ῆονν Ὡροὴ μον 5 σῃι Ὀα515 οὐγ ςοπβάδησε ἰῃ ἴῃς οδῃ- 
οπίοϊν οὗ [Ὡς Νὲεν Τεβίδπηεηι ἰ8 Ὀδβθὰ, Ὀὰΐ σϑῖμεῦ ἀροὴ μον 80] ἃ 
ἐουπάδεέοη οὔ οοηβάεηςε τεβίβ."---ὐοωγηαὶ απὰ Μοϑϑεη εν. 

στόν ὅνο. Φ2.5ο "οί. 

Το Ογοοῖκ δηὰ Βδβίογῃ Ομυγοῖθϑ. 8. ὑνλετεκ Ε᾿ ἄὔσνευ, 
ΜΑ., Ὁ.Ὁ. 

“ἼΝ ϑεοιβ ἴο π6 8ῃ εχοο]εηὶ δηὰ τηοβὶ υδεῖυϊ ρῥίεος οὗ ποτκ. 1 ἀο 
ποῖ Κηονν δηγτηΐηρ ἴῃ ΕΠ] 5} ὙΕΪςὮ οονοῖβ [86 βϑτὴς στουπὰ δηὰ 
δίῃ Ξυγε Ὦτ. ΑὐδηεΥ Βᾶ5 ρυϊ υ8 8]1 ἰπ Ηΐβ ἀερὶ ΟΥ̓ ἢΐ5 5. βοϊασὶν, ννὲ]]- 
Βαϊδηςοά δηὰ ὑυάϊοίουβ ἱτεδπηεηϊ."-- Ῥγοΐ. Ἡ ἡ ἕανε Αἄσνες Βγοιυ. 

Οτοντι ϑνο. Φ2.50 μεί. 

Τῆς (γι ϑέίδη Ποοίγίπο οἱ θοἀ. 8. ὕπαιαμ Ν. σράσσσ, Ὁ. Ὁ. 
Οτονα ὅνο. Φ2.9ο »μέ. Ῥοδίασ: Αἀάϊξεἰοηαὶ, 
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